
Obec Malá Čierna, Malá Čierna 55, PSČ 015 01 Rajec

V Ý Z V A
na predkladanie ponúk

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a § 5 Smernice verejného obstarávateľa na (dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočnenie 
stavebných prác )s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti.“
 
1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Obec Malá Čierna
Sídlo: Malá Čierna 55, PSČ 013 15 Rajec
IČO :           00 632716                                      
DIČ :           2020638840                                    
Telefón:       041/5422093 
Fax:                            
Kontaktná osoba:       Jozef Filo
e-mail:                        malaciernaobec@azet.sk
 
2.      Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Malá Čierna 

3.      Typ/zákazky/ zmluvy:Plnenie bude realizované na základe zmluvy o dielo, ktorá  bude 
predmetom jednania s víťazným uchádzačom

4.     Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou 
písomnej ponuky.                                                                                                

5.      Variantné riešenie: Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie

6.      Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Začiatok prác - október 2014, 
ukončenie prác – december 2014.

 
7.      Stručný opis zákazky: Zníženie energetickej náročnosti multifunkčnej obecnej budovy - 
hasičská zbrojnica, knižnica, kultúrno-spoločenská sála, obecný úrad / Podľa  projektovej 
dokumentácie stavby a výkazu výmer/

Slovník spoločného obstarávania: 
 
8.      Podmienky účasti: Uchádzač musí byť spôsobilý uskutočniť predmet zákazky podľa opisu v 

bode 7. Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, 
oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského registra alebo 
výpisom z obchodného registra, prípadne iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 
predpisov v obyčajnej kópii.

 

9.    Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:     Od 
08.10.2014  do 14.10.2014 do 9.00 hod.  Poskytovanie súťažných podkladov  bude zabezpečený 
v čase od 8.00 hod. do 11.30.hod. na obecnom úrade  Malá Čierna 55. 015 01 Rajec Projektová 

mailto:malaciernaobec@azet.sk


dokumentácia stavby a výkaz výmer  je k nahliadnutiu na Obecnom úrade. Písomne sa súťažné 
podklady nevydávajú.

10.  Lehota na predkladanie ponúk: Do 17.10.2014 do 13,00 hod. na Obecný úrad v Malej 
Čiernej č. 55 osobne alebo poštou na adresu: Obecný úrad Malá Čierna č. 55, 015 01 Rajec. 
Uchádzač doručí svoju ponuku – ocenený výkaz výmer v zalepenej obálke s označení 
„Zníženie energetickej náročnosti CENOVÁ – NEOTVÁTAŤ“ . Ponukovú cenu uchádzač 
uvedie v EUR bez DPH aj s DPH

 
Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti do 

30.10.2014.
 
11.  Podmienky otvárania ponúk: 

Datum a čas: 17.10.2014 o 13,30 hod. na Obecnom úrad v Malej Čiernej č. 55, 015 01 Rajec. 
Doručené kompletné podklady podla bodu 10 / ktoré ktoré budu obsahovať ocenený výkaz výmer 
/cenu/, doklady podľa bodu  8 /o oprávnení podnikať / 

     
12.  Podmienky financovania: Predmet je financovaný z účelovo určených finančných 

prostriedkov schválených uznesením VladyČ. Uznesenia:499/2014  B.1.           uvoľniť v zmysle 
§ 3 Výnosu MF SR č. 26825/2005 – 441 finančné prostriedky vo výške 2 500 000 eur z kapitoly 
Všeobecná pokladničná správa na aktivity zlepšujúce sociálno – ekonomickú situáciu 
okresov Bytča a Žilina podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia na financovanie ,,Zníženie 
energetickej náročnosti multifunkčnej obecnej budovy - hasičská zbrojnica, knižnica, 
kultúrno-spoločenská sála, obecný úrad“ Na realizáciu stavby nebude poskytnutý preddavok. 
Platba bude realizovaná na základe "Protokolu o odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby" a 
faktúry do 30 dní po odovzdaní predmetu zákazky.

     
13.  Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR 

s DPH.
 

14. Ďalšie informácie/ Predpokladaná hodnota /: do 22 500 eur s DPH

      

 

V Malej Čiernej  dňa:08.10.2014              .......................................................
                                                                                    Jozef Filo
                                                                                 starosta obce


	Telefón:       041/5422093 

