
Vec:  Výzva na predloženie ponuky

Občianske združenie ŠK VEGUM Dolné Vestenice, ako obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117
ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:

„Rekonštrukcia vonkajších priestorov štadióna“

1.  Identifikácia obstarávateľa:

Obstarávateľ v zmysle § 8 ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: ŠK VEGUM Dolné Vestenice
Sídlo: Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice
Štatutárny zástupca: Rudolf Pánis
IČO: 37916092
DIČ: 2021272253
Tel.: +421 905 324 587
E-mail: skvegumweb@gmail.com
Bankové spojenie: VÚB a.s. 
Číslo účtu: SK22 0200 0000 0025 0398 3159

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  prostredníctvom emailu na adresu
skvegumweb@gmail.com 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: neuplatňuje sa, nakoľko ponuky sa budú
predkladať prostredníctvom emailu na adresu uvedenú v bode 2. tejto výzvy. 

4. Predmet obstarávania: „Rekonštrukcia vonkajších priestorov štadióna: 

a) výstavba ochranných sietí v areáli futbalového štadióna
b) výmena futbalových brán v areáli futbalového štadióna

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo podľa §
536 a nasl. Obchodného zákonní
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 7. Predpokladaná hodnota zákazky: 8 000 eur

 8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Štadión ŠK VEGUM Dolné Vestenice,
Gumárenská 337

Termín dodania: do 2 mesiacov od doručenia písomnej výzvy obstarávateľa ako
objednávateľa.

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 

Lehota, resp. termín dodania predmetu zákazky uvedený v bode 8 tejto výzvy.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Všetky podmienky
realizácie predmetu zákazky sú uvedené v tejto výzve, zmluve o dielo a opise predmetu
zákazky. Výzva je vyvesená na verejnej tabuli športového klubu a webovom sídle
www.skvegum.sk. 

11. Financovanie predmetu zákazky: Z projektu podpory rekonštrukcie, výstavby a
dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 Slovenského futbalového zväzu

12. Lehota na predloženie ponuky: do 10.5.2021 (vrátane)

13. Spôsob predloženia ponuky: emailom, v predmete označeným: „PONUKA -
Rekonštrukcia exteriéru štadióna. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa budú vyhodnocovať na
základe jediného kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia celková cena za
predmet zákazky v eurách.

Celková cena za predmet zákazky obsahuje všetko, čo je obstarávateľ povinný zaplatiť
úspešnému uchádzačovi alebo iným osobám (napríklad dane, colné alebo iné zákonné
poplatky) v súvislosti s dodaním predmetu zákazky, čo znamená, že v prípade uchádzača,
ktorý nie je platiteľom DPH je to celková cena za predmet zákazky v eurách ako cena
celkom a v prípade uchádzača, ktorý je platiteľom DPH je to celková cena za predmet
zákazky vrátane DPH. 
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 15. Pokyny na zostavenie ponuky:  Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné
zoskenované doklady a údaje: 

Krycí list ponuky – obsahujúci identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo
uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie,
č. účtu a pod.) – uvedené údaje je potrebné predložiť v samostatnom dokumente.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: obsahujúci určenie ceny za
dodanie predmetu zákazky. 

Návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Odporúčaný vzor návrhu na plnenie kritéria tvorí prílohu tejto výzvy Uchádzač rozpíše
celkovú cenu za predmet zákazky ako celkovú cenu bez DPH, výšku DPH a celkovú cenu s
DPH. V prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, tak uvedie iba celkovú cenu za celý
predmet zákazky vyjadrenú ako cena celkom a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH
upozorní v návrhu na plnenie kritéria. 

Ocenený výkaz výmer - rozpočet (podpísaný oprávnenou osobou uchádzača) podľa
jednotlivých položiek (jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta;
všetky položky rozpočtu musia byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky a
jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve desatinné miesta, uchádzač musí vyplniť rozpočet v
plnom rozsahu). 

Ponuka a všetky dokumenty tvoriace ponuku musia byť predložené v slovenskom alebo
českom jazyku; v prípade predloženia ponuky a dokumentov tvoriacich ponuku v inom
ako slovenskom alebo českom jazyku je potrebný úradný preklad z tohto jazyka do
slovenského alebo českého jazyka. 

Obstarávateľ od uchádzačov nepožaduje, aby v rámci nimi predkladanej ponuky bola jej
súčasťou aj nimi podpísaná Zmluva o dielo; Zmluva o dielo bude predložená v potrebnom
počte rovnopisov spolu s jednotlivými prílohami až zo strany úspešného uchádzača.

16. Otváranie ponúk: otváranie ponúk sa uskutoční dňa 14.05.2021. Otváranie ponúk bude
neverejné. 

17. Lehota viazanosti ponúk: neuplatňuje sa 

18. Osoby určené pre styk s uchádzačmi: Rudolf Pánis, email: rupano99@gmail.com
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 15. Osobitné informácie: Obstarávateľ informuje uchádzačov, že v zmysle § 117 ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým
nie je dotknuté. 4 V prípade vzniku potreby vysvetliť skutočnosti uvedené v ponuke,
obstarávateľ prostredníctvom emailovej správy požiada uchádzača o vysvetlenie sporných
skutočností v lehote nie kratšej ako 5 pracovných dní od dňa zaslania žiadosti o
vysvetlenie. 

V Dolných Vesteniciach dňa 30.4. 2021
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............................. 
Podpis a pečiatka


