Obec Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné

Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)

1. Verejný obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Tovarné
Sídlo: Tovarné 4, 094 01 Tovarné
Štatutárny orgán: PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka
IČO: 00332887
DIČ: 2020630535
Kontaktné miesto: TENDERKON, s.r.o., Plzenská 2, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Zuzana Konkoľová, MBA (poverená osoba k realizácii VO)
tel. č. kontaktnej osoby: +421 911 999 938
e-mail kontaktnej osoby: tenderkonsro@gmail.com
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.tovarne.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Výstavba zberného dvora v obci Tovarné
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): stavebné práce
5. Hlavné miesto uskutočnenia stavebných prác:
SK, Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, Obec Tovarné, k.ú. Tovarné, KN-C 319/3, 439/1
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky):
Typ zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. Návrh zmluvných podmienok je
prílohou výzvy. Zmluvu o dielo uchádzač v ponuke nepredkladá. Bezvýhradný súhlas so zmluvnými
podmienkami určenými verejným obstarávateľom uchádzač potvrdí čestným vyhlásením, ktoré je prílohou
výzvy (Príloha č. 4). Potvrdenú zmluvu o dielo vrátane jej príloh predkladá až úspešný uchádzač.
Lehota na realizáciu zákazky: do 5 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska
Platobné podmienky: Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
7. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Tovarné v zmysle projektovej dokumentácie
vypracovanej autorizovanou osobou – projektantom.
Podľa vypracovanej projektovej dokumentácie je výstavba zberného dvora rozdelená na tieto stavebné
objekty a podobjekty:
SO 01 – ZBERNÝ DVOR (HLAVNÝ OBJEKT):
SO 01 – 1 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
SO 01 – 2 SPEVNENÁ PLOCHA
SO 01 – 3 OPLOTENIE
SO 01 - 4 ELI A OSVETLENIE
SO 02 – POŽIARNA NÁDRŽ
SO 03 – OEZ
SO 04 – REKONŠTRUKCIA EXISTUJÚCEHO VJAZDU NA POZEMOK

Stručná charakteristika stavby:
Objekt SO 01 – ZBERNÝ DVOR (HLAVNÝ OBJEKT)
Zberný dvor je vymedzená plocha ohraničená navrhovaným oplotením s vjazdom cez uzamykateľnú bránu,
ktorého povrch je navrhovaný zo zámkovej dlažby vymedzenej oplotením z debniacich tvárnic a
prevádzkovou budovou. Príjazd do zberného dvora je cez uzatvárateľnú bránu. Na ploche budú osadené
veľkoobjemové kontajnery (5 m3) s odpadom podľa kategorizácie, určeným pre ďalšie nakladanie s týmto
odpadom. Pre obsluhu zberného dvora je navrhovaná prevádzková budova, ktorá bude slúžiť ako sklad
záhradnej techniky a garáž (občasná prevádzka). WC pre obsluhu zberného dvora je riešené osadením
mobilného WC s umývadlom a zásobníkom na vodu na pozemku zberného dvora. Súčasťou riešenia areálu
zberného dvora je aj jeho osvetlenie a elektroinštalácia. V oplotenom areáli v mieste mimo spevnenej
plochy (zelenom páse bude osadená podzemná požiarna nádrž zo železobetónu (22m3). Prevádzka
zberného dvora bude podľa schváleneho prevádzkového poriadku. Zberný dvor bude oplotený
nepriehľadným oplotením z debniacich tvárnic, ktoré sčasti slúži aj ako oporná stena. Priestor zberného
dvora bude monitorovaný, kvalitne oplotený so zamedzením vstupu nepovolaným osobám.
Veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú dostatočne zabezpečené sú navrhované na uloženie biologicky
rozložitelného odpadu (tráva, lístie, konáre), veľkoobjemového odpadu a drobného stavebného odpadu.
SO 02– POŽIARNA NÁDRŽ
Je navrhovaná nádrž na pož. vodu v tvare horizontálneho kvádra, umiestnenú v teréne (železobetónový
prefabrikát). Nádrž je o objeme 22m3, opatrená 2 šachtami s kruhovým otvorom s poklopom odolným voči
UV žiareniu. Nádrž je navrhovaná pod úroveň terénu. Osadí sa na vystuženú základovú dosku a obsype
zeminou. Na nádrž sa zrealizuje kryt zo zeminy (hr. cca 60 cm).
SO 03–OEZ
Projekt rieši napojenie navrhovaného areálu zberného dvora na elektrickú NN sieť. Verejná sieť je v dosahu
pozemku (vzdušné vedenie).
SO 04 – REKONŠTRUKCIA EXISTUJÚCEHO VJAZDU NA POZEMOK
Je navrhovaná rekonštrukcia exist. vjazdu na zberný dvor z komunikácie II. triedy. Do existujúceho
kopaného rigolu sa osadia betónove rúry DN 600. Šírka vjazdu sa vymedzí zvislými žb. stenami, nášlapná
vrstva je navrhovaná z cestného betónu. Vjazd bude opatrený dopravným značením.
Bližšie informácie a podrobný rozsah prác sú uvedené v PD a v zadaní s výkazom výmer, ktoré sú prílohami
Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len “Výzva”).
Od uchádzača sa vyžaduje, aby si spolu so zadaním výkazu výmer naštudoval aj všetky ostatné poskytnuté
súvisiace dokumenty (projektovú dokumentáciu, technické správy, stavebné povolenie, obchodné
podmienky uvedené v návrhu zmluvy), aby sa dôkladne oboznámil s detailným popisom vykonávaných
stavebných prác a dodávok a so spôsobom, akým sa vykonajú.
Obhliadka miesta plnenia zákazky nie je povinná. V prípade potreby je možné vykonať obhliadku miesta,
aby si záujemca overil a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a vypracovanie záväznej
ponuky tak, aby zohľadňovala všetky náklady na realizáciu predmetu zákazky. Výdavky spojené s
obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky znáša záujemca. Obhliadku miesta predmetu zákazky je
potrebné vopred dohodnúť telefonicky u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1. tejto
Výzvy. Na mieste obhliadky nebudú zodpovedané otázky záujemcov. Vysvetlenie informácií potrebných
na vypracovanie ponuky získaných v rámci obhliadky miesta plnenia, bude záujemcom poskytnuté na
základe otázky/otázok záujemcu zaslaných emailom na adresu: tenderkonsro@gmail.com. Zároveň bude
poskytnuté všetkým záujemcom, ktorí sú známi prostredníctvom vysvetlenia a bude zabezpečený jeho
neobmedzený, úplný a priamy prístup na webovej stránke verejného obstarávateľa. Z uvedeného dôvodu
sa záujemcom odporúča sledovať zverejnené vysvetlenia, nakoľko záujemca/uchádzač nesie riziko
prípadného nezapracovania tých skutočností, ktoré boli predmetom vysvetlenia do svojich ponúk.
Ekvivalent:
a. V prípade, že bude sprievodná dokumentácia / položka výkazu výmer odkazovať na konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent alebo typ platí, že je uvedený príkladmo a
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verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu, pričom za ekvivalent bude považovaná
rovnocenná náhrada požadovaného predmetu zákazky, ktorý verejný obstarávateľ opísal odkazom na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu .
Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké a/alebo lepšie rozmerové,
materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, statické,
požiarne, hygienické, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v sprievodnej
dokumentácii a vo výkaze výmer, avšak uchádzači sú oprávnení predložiť aj ponuky na také výrobky,
ktoré niektorú, resp. niektoré z požadovaných vlastností nespĺňajú, avšak možno ich považovať za
rovnocenné (ekvivalentné).
b. Pri navrhovaní ekvivalentných materiálov/výrobkov musí uchádzač postupovať s odbornou
starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný projektantom navrhovaný účel, plnú funkčnosť
a zabezpečiť jeho dodržanie bez zmeny iných častí PD a predloží samostatný očíslovaný zoznam
technických listov k ponúknutým ekvivalentom alebo iných vhodných dokumentov, ak sú potrebné,
ktorými bude uchádzač preukazovať požadované technické a funkčné vlastnosti ekvivalentných
výrobkov, vrátane podrobných špecifikácií.
c. Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný
obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom
verejného obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo
nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.
d. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať navrhovaný ekvivalentný výrobok. Pri návrhu
na použitie iných ekvivalentných materiálov/výrobkov, ako sú uvedené v projektovej dokumentácii
alebo vo výkaze výmer, je dôkazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materiálu/výrobku na strane
uchádzača. Uchádzač je povinný predložený ekvivalent vo svojej ponuke označiť.
8. Spoločný slovník obstarávania:
CPV kódy: 45000000-7 Stavebné práce; 45310000-3 Elektroinštalačné práce; 45342000-6 Montáž
oplotenia; 45432112-2 Kladenie dlažby
9. Predpokladaná hodnota zákazky: 159 215,68 Eur bez DPH
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky bude financovaný v
zmysle pravidiel Operačného program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) a z vlastných finančných
prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr.
Platobné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo.
11. Podmienky účasti:
Podmienka účasti
Osobné postavenie podľa § 32
ods. 1, písm. e) a f) zákona
o verejnom obstarávaní:
e) je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený
konečným
rozhodnutím
v
Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu

Spôsob preukázania
Uchádzač preukazuje podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32
ods. 1, písm. e) a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa §
32 ods. 2 písm. e) a písm. f), resp. ods. 2, ods. 4. a ods. 5. zákona o verejnom
obstarávaní alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je povinný predkladať
doklady na splnenie podmienok účasti osobného postavenia ak verejný
obstarávateľ je v zmysle ustanovení § 32, ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej
správy podľa osobitného predpisu (§ 1 ods. 1 zákona proti byrokracii).
Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať doklady o hospodárskych
subjektoch registrovaných v príslušných registroch v Slovenskej republike
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o
verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného obstarávania
predkladať požadované doklady podľa § 32 ods.2 ZVO.
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Technická spôsobilosť alebo
odborná spôsobilosť podľa § 34
ods. (1), písm. b) sa preukazuje
zoznamom stavebných prác
uskutočnených
za
predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia
verejného
obstarávania s uvedením cien,
miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác; zoznam musí
byť doplnený potvrdením o
uspokojivom
vykonaní
stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác
podľa obchodných podmienok,
ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ podľa tohto zákona,
dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ
podľa tohto zákona, dôkaz o
plnení potvrdíodberateľ; ak také
potvrdenie uchádzač alebo
záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom,
preukazujúcim ich uskutočnenie
alebo zmluvný vzťah, na základe
ktorého boli uskutočnené

Uchádzač preukáže požiadavky technickej a odbornej spôsobilosti v súlade
s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO nasledovne:
Uchádzač predloží zoznam zrealizovaných zákaziek rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, za posledných (5) päť
rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, (ďalej len rozhodné obdobie),
pričom vyhlásením sa rozumie dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
uvedený v bode 20. výzvy.
Zoznam musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:
a) Názov a sídlo odberateľa
b) Predmet zákazky
c) Stručný popis zákazky
d) Celková cena plnenia
e) Relevantná cena plnenia (vo finančnom vyjadrení "cena v EUR bez
DPH“ skutočne vykonaných prác na zákazke, pričom uchádzač v prípade
realizácie zákazky v inom ako rozhodnom období, vyčísli cenu plnenia v
rozhodnom období. V prípade zákazky, ktorá pozostávala z rôznych
predmetov plnenia, z ktorých niektoré nespadajú do stanovenej definície
rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uchádzač vyčísli relevantnú
cenu plnenia.)
f) Skutočnú lehotu dodania
g) Telefonický kontakt na odberateľa, kde si verejný obstarávateľ môže
overiť plnenie zákazky
Rovnakým alebo obdobným charakterom sa pre účely tejto zákazky sa
rozumie pozemné stavby.
Zoznam musí obsahovať minimálne jednu alebo viac zákaziek v
kumulatívnej hodnote minimálne vo výške PHZ, z ktorej/ktorých bude
vyplývať, že uchádzač v rámci nej/nich realizoval zákazky rovnakého alebo
podobného charakteru (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača.)
Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii
referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné
prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným
ECB ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania. Doklady, ktorými uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako
EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.
Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich
spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní musí byť zrejmé
splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným
obstarávateľom.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na
ich právny vzťah a preukáže ich spôsobom podľa § 34, ods. (3) ZVO.

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok
účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a
poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Vzor čestného
vyhlásenia tvorí prílohu tejto výzvy. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú
priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto
databáz. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia
riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať
o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených čestným vyhlásením.

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: Jediným kritériom na
vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
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12.1
Podľa stanovených pravidiel uplatnenia kritéria budú ponuky hodnotené za celý predmet zákazky.
Poradie ponúk bude určené vzostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa
umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou celkovou cenou za celý predmet zákazky uvedenou v
EUR vrátane DPH. Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne
uhradí za predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzač platiteľ alebo neplatiteľ DPH.
12.2
Navrhnutá cena bude v ponuke v členení:
- celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH v EUR,
- celková cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
12.3
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH a uvedie cenu bez DPH,
bude sa táto hodnotiť ako cena celkom. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak sa úspešný
uchádzač, ktorý v ponuke uviedol, že po uzatvorení zmluvného vzťahu nebude platiteľom DPH, stane po
predložení ponuky alebo po uzatvorení zmluvného vzťahu platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny
o hodnotu DPH.
12.4
Do konečnej ceny, ktorá bude zmluvnou cenou, musia byť započítané všetky výdavky uchádzača
súvisiace s realizáciou predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk
a jej prílohách.
12.5
Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na
úplné a riadne plnenie predmetu zákazky.
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 12.04.2022 do 10:00
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: osobne, alebo poštou, alebo e-mailom
Uchádzač predloží ponuku buď v listinnej podobe
• osobne alebo poštou (prípadne iným doručovateľom) na adresu: TENDERKON, s.r.o., Plzenská
2, 080 01 Prešov v uzatvorenej obálke, ktorá bude obsahovať identifikačné údaje uchádzača,
adresu určenú pred doručenie ponúk a označenie „SÚŤAŽ – ZBERNÝ DVOR – TOVARNÉ“,
alebo
• v elektronickej podobe na emailovú adresu: tenderkonsro@gmail.com s rovnakým označením
súťaže v predmete mailu. Elektronickú ponuku žiadame predložiť vo formáte PDF, alebo v
podobnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom uprednostnenie doručenia ponuky poštou, alebo
elektronického predloženia ponuky pred osobným doručením, vzhľadom na mimoriadnu situáciu v
súvislosti s výskytom a šírením vírusu COVID-19.
V prípade osobného doručenia ponuky na miesto určené na predkladanie ponúk je potrebné odovzdanie
ponuky vopred dohodnúť na telefónnom čísle 0911999938 a striktne dodržiavať aktuálne platné hygienické
protipandemické opatrenia.
Ponuku zasielanú v elektronickej podobe môže uchádzať zašifrovať heslom. Pokyny k otvoreniu ponuky
je nutné oznámiť emailom, alebo iným vhodným spôsobom najneskôr do uplynutia lehoty na otváranie
ponúk: 12.04.2022 do 11:00 hod. Zodpovednosť za sprístupnenie ponuky do uplynutia lehoty určenej na
otváranie ponúk je výlučne na strane uchádzača. Verejný obstarávateľ nie je povinný vyzvať uchádzača na
sprístupnenie zašifrovanej ponuky. Ak ponuka nebude sprístupnená, verejný obstarávateľ nebude môcť
ponuku vyhodnotiť.
Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Komplexnosť zákazky: Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.
Viazanosť ponuky: do 31.08.2022
Strana 5 z 8

15. Požadovaný obsah ponuky:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – Príloha č. 1 Výzvy potvrdený
štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača, pričom súčasťou
ponuky musí byť aj platné oprávnenie na takýto úkon;
b. Ocenený výkaz výmer – Príloha č. 2 výzvy - rozpočet stavby s kalkuláciou ceny – vyplnený výkaz
výmer podľa jednotlivých položiek vrátane rekapitulácie stavby a krycieho listu v tlačenej forme
potvrdený štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača, pričom
súčasťou ponuky musí byť aj platné oprávnenie na takýto úkon; jednotkové a celkové ceny
zaokrúhliť a uviesť na dve desatinné miesta); všetky položky výkazu výmer musia byť ocenené
ako súčin množstva mernej jednotky a jednotkovej ceny uvedenej a zaokrúhlenej na dve desatinné
miesta; uchádzač musí vyplniť výkaz výmer v plnom rozsahu; nie je dovolené výkaz výmer
akokoľvek pozmeňovať (poradie položiek, vkladanie dodatočných položiek, meniť popis položky
alebo množstvo mernej jednotky v položkách a pod.). Na ocenenie uchádzačmi je priložený výkaz
výmer záväzný; Výkaz výmer je prevzorcovaný. Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením,
t.j. ceny na položkách a množstvo percentuálnych (%) položiek, pokiaľ má žlté podfarbenie. Návod
na vyplnenie zadania sa nachádza v pracovnom hárku s názvom Rekapitulácia stavby.
c. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v origináli, alebo úradne overenej kópii,
prípadne čestné vyhlásenie uchádzača k podmienkam účasti podľa vzoru (príloha č. 3) Výzvy
podpísané štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača;
d. Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 4 Výzvy podpísané štatutárnym zástupcom, alebo
oprávnenou osobou konať v mene uchádzača;
e. Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov – Príloha č. 5 Výzvy podpísané štatutárnym
zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača.
16. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie
ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude
obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom
mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: Áno / OP KŽP
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude
uzatvorená zmluva o dielo.
2. Za poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy sa považuje:
2.1 Predloženie podpísanej zmluvy o dielo vrátane príloh v príslušnom počte vyhotovení. Návrh
zmluvy, ktorý je súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk, je záväzný a nie je možné ho
nijako meniť. To neplatí pre úpravy chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v
texte a pod.), ktoré nemenia význam konkrétnych ustanovení. Vyzvaný uchádzač doplní do
zmluvy svoje identifikačné údaje, ponúknutú cenu, ktorá zodpovedá predloženej ponuke a
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ostatné požadované informácie. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom.
2.2 Zápis v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ 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) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ stavebných prác mal
najneskôr ku dňu prevzatia staveniska uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby
realizácie predmetu zmluvy v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť
zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú
v prvej vete. Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie
zmluvných podmienok.
Úspešný uchádzač ako dodávateľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly / auditu /
overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka musí byť vyhotovená perom s nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu
čitateľný.
Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.
Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne všetky
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na predkladanie
ponúk a v návrhu zmluvy.
Predloženie ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa k uzatvoreniu zmluvy na
predmetnú zákazku. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu
nákladov, ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky a to bez ohľadu na výsledok postupu
zadávania zákazky.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 odsek (7), písm. b) ZVO.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí
za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť.
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky ak:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám verejného obstarávateľa, alebo ani
jeden uchádzač nesplní podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak sa v priebehu
verejného obstarávania vyskytnú dôvody hodné osobitného zreteľa.
Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť.
Ak sa v procese verejného obstarávania vyskytnú skutočnosti neriešené touto výzvou, použijú sa
primerane ustanovenia platného zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v jej prílohách,
môže záujemca požiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej v bode č. 1 tejto výzvy.

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 29.03.2022
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Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria (uchádzač predkladá v ponuke)
Príloha č. 2 – Výkazy výmer – zadanie pre ponuku (uchádzač predkladá v ponuke)
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača k podmienkam účasti (uchádzač predkladá v ponuke)
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie uchádzača (uchádzač predkladá v ponuke)
Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov (uchádzač predkladá v ponuke)
Príloha č. 6 - Zmluva o dielo (návrh – uchádzač v ponuke nepredkladá)
Projektová dokumentácia (uchádzač v ponuke nepredkladá)

PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka
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