
V Ý Z V A  

  

Podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znené neskorších predpisov na predmet zákazky  

  

  

„Oprava kaplnky sv. Kríža v Hertníku“  
  

    

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

  

   Názov organizácie:      OBEC Hertník  

   Adresa organizácie:     Hertník 162, 086 42 Hertník  

   IČO:         00322024  

   Internetová adresa organizácie (URL): www.obechertnik.sk  

   Kontaktná osoba:      Ing. Semanek Jozef  

   Telefón:        +421 911 474 945  

   E-mail:        obechertnik@centrum.sk  

  

2. Typ zmluvy:  

  

   Podľa § 536 Obchodného zákonníka (Zmluva o dielo)  

  

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  

  

  Hertník  

  

4. Podrobný opis predmet zákazky a jeho rozsah:   

  

Predmet zákazky sa týka opravy fasády a výmeny strechy na kaplnke sv. Kríža na 

cintoríne v obci Hertník. V rámci projektu dôjde k oprave fasády a výmene strechy 

/krytina, krov, žľaby, zvody/ na kaplnke na cintoríne tak, aby okrem praktického 

hľadiska vyznel aj vzhľad kaplnky.   

  

5. Obhliadka predmetu zákazky a miesta:  

  

  Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku, ktorú umožní po dohode s kontaktnou  

 osobou uvedenou v bode č. 1 výzvy.  

  

6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa   

  

  

7. Variantné riešenie: neumožňuje sa  



  

  

8. Lehota poskytnutia služby: do 25. októbra 2023  

  

9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

  

a) dňa 27.02.2023 do 16:00 hod.  

b) doručenie poštou, alebo osobne na adrese uvedenej v bode 1.tejto výzvy ,alebo 

emailom „ obechertnik@centrum.sk“  

c) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ 

požadovať len od úspešného uchádzača.  

  

10. Podmienky financovania:  

  

 Poskytovateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude  financovať 

formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr  30  kalendárnych dní odo 

dňa jej doručenia.   

  

11. Podmienky účasti uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní:  

  

 Uchádzač musí splniť podmienky uvedené v § 26 ods. 1 písm. f) a § 28 ods.1 písm.  g) Zákona 

č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov, čo preukáže:  

a) predložením dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce a predávať 

materiál.  

b) spôsob predloženia: verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na 

predloženie kópie dokladu podľa písm. a) tohto bodu.   

  

12. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

  

  najnižšia cena  

  

13. Spôsob predloženia ponuky  

  

  Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú  

 zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

 Navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  

 Sadzba DPH a výška DPH,  

 Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

  

  Ak  uchádzač  nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.  

 Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí  zahŕňať 

všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Uchádzač  nebude oprávnený 

požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady,  ktoré nezapočítal do ceny 

predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť  primeranosť jej stanovenia na 

základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku  v súlade so zákonom o cenách.   



    

14. Jazyk ponuky a ďalšie pokyny:  

  

 Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do  slovenského 

jazyka. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme. 

  Ponuka musí byť doručená na adresu verejného obstarávateľa osobne alebo poštou a to  

 v lehote na predkladanie ponúk.  

  

15. Označenie obálky ponuky:  

  

   Na obálkach ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:  

 adresa verejného obstarávateľa  

 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),  

 označenie heslom verejnej súťaže „Oprava kaplnky s.v. Kríža v Hertníku“ .  

    

  

16. Otváranie ponúk  

 Otváranie ponúk sa uskutoční 27.02.2023 o 16:00  hod. v kancelárii p. starostu (adresa  

uvedená v bode 1 tejto výzvy). Bezprostredne po otváraní bude nasledovať  vyhodnotenie 

ponúk, z ktorého bude spísaná zjednodušená zápisnica a následne bude  odoslané oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia ponúk úspešnému uchádzačovi.  

  

17. Lehota viazanosti ponúk: do 31.10.2023.  

  

18. Financovanie predmetu zákazky:  

   Predmet zákazky sa bude financovať z dotácie poslancon PSK a z  vlastných zdrojov.  

  

19. Finančný limit:  

   Zákazka sa realizuje vo finančnom limite do 70 000 tis. Eur bez DPH  

    

  

  

  

               ....................................................................  

                 Ing.Semanek Jozef  

                      starosta obce  

  

  

V Hertníku 15.02.2023  

    


