
   

 

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

Obec Svinia, Obecný úrad, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia 
 

 
 

 
 
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Svinia, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia, ako verejný obstrávateľ v zmysle § 7. ods. 1 písm. b) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalejlen „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 
špecifikovaný predmet zákazky 

 

Vybudovanie výdajných stojanov pitnej vody v osade Svinia 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľv zmysle § 7 ods. 1) písm. b)ZVO: podľa § 117 ods. 1, 3 a 4, ak 
predpokladaná hodnota zákazky je vyššia ako 15 000 eur 
 
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: 

Obec Svinia 

Obecný úrad, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia 
Štatutárny zástupca:  Miroslav Nawrat, starosta obce 
IČO:    00327760   
DIČ:          2020548167 

Tel.:         +421 51/7795282 

E-mail:     obecsvinia@obecsvinia.sk 

Internetová stránka: www.obecsvinia.eu 
 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov 
 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:Ing. Karol Fábry, konateľ TENDERTEAM, s.r.o., 
fabry@tenderteam.sk, 051 7713873 

 
4. Predmet obstarávania: 

Stavba bude umiestnená na pozemkoch obce Svinia. Jedná sa o výstavbu týchto veci: 
- 3 vodovodné prípojky (7,0 + 7,0 + 2,5 = 16,5m) s vodomernými šachtami 
- 3 odberné miestá vody - ako výtokové stojany, vrátane drenážných šachiet a spomínaných 
vodovodných šachiet 
- 3 elektrických domových prípojok s osadením elektromera v jestvujúcich bytovkách (v 
schodištovom priestore) 
- podzemný kábel dlžky (3,0+4,0+18,0 = 25m navrhnutý od bytoviek po výdajníky 
- Údaje o prevádzke alebo výrobe - stavba nemá výrobný charakter 
- Charakteristika územia: 
Územie sa nachádza v zastavanej casti obce Svinia – v rómskej osade. Jedná sa o parcely, ktoré 
sú v KN vedené ako druh pozemku ostatné plochy, cestná komunikácia, 
potok, resp. pozemok lúky a pasienky trvalo porastený trávami alebo pozemok docasne 
nevyužívanýpre trvalý trávny porast. Jedná sa o tieto predmetmné parcely: 
KN-C c. 462/2, 462/12 až 462/15, 462/17 
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5. Podmienky účasti: 

 

Podmienka účasti Spôsobpreukázania 

Osobné postavenie podľa § 
32 ods. 1, písm. e), f), g), h): 
- je oprávnený uskutočňovať 
stavebnépráce 
-nemá uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní 
-  nedopustil sa v 
predchádzajúcich troch 
rokoch od vyhlásenia 
závažného porušenia 
povinností 
-  nedopustil sa v 
predchádzajúcich troch 
rokoch odvyhlásenia 
závažného porušenia 
profesijných povinností 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa  § 32 
ods. 1 predložením čestného vyhlásenia – Príloha č. 3 výzvy na 
predloženie ponuky. 
 
Úspešnýuchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 
predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO: 
 
e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu; 
 
f) doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu, 
 
Uvedené doklady je možné nahradiť informáciou uchádzača, že 
je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 
ZVO. 

 

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

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. 3). Potvrdenú zmluvu o dielo vrátane jej príloh predkladá až úspešný 
uchádzač. 

7. Podrobný opis predmetu obstarávania - vymedzenie predmetu zákazky a požiadavky na 
predmet zákazky: 
Objekt: SO01 - Vodovodné prípojky 
Vodovodné potrubie 
Dodávku pitnej vody do výdajníkov vody plánujme vodovodnými prípojkami s napojením sa 
na obecný ulicný vodovod. Spôsob prevedenia: bod napojenia každej návrhovanej vodovodnej 
prípojky zacnenavrtávacim pásom (so zemnou teleskopickou súpravou a s poklopom) a bude dalej 
pokracovat potrubím PEHD32x3,4 až do projektovaných vodomerných šachiet (monolitických 
z murovaných, alebo prefabrikátov). Z každej vodovodnej šachty povedie potrubie do výdajníka 
vody,ktorý je situovaný hned pri šachte. Celková dlžka vodovodnej trasy prípojky je 7,0 + 7,0 + 2,5 
=16,5m. Potrubie bude v celej trase uložené do ochrannej rúry ohybnej typu FXP63 svetlomodrej 
farby. Potrubie vodovodných prípojok uložit do hlbky najmenej 1,55 m pod terénom. 
Každá vodomerná šachta je navrhnutá s pôdorysnými svetlými rozmermii 0,9x1,2m. 
V každej šachte sa umiestni vodomerná zostava pozostávajúca z: 
- dGprechodka HDPE 32 + uzáver Ke 83c, DN 25 
- vodomer MN Qn2,5 s nástavcom 
- uzáver s odvodnením Ke 125c, DN 25 + spätný ventil Ve 3030, DN 25 
- dGprechodka HDPE 32 + potrubie HDPE 32x3,4 
Technické zásady 
Potrubie sa uloží do ryhy na zhutnené pieskovél ôžko o veľkosti zŕn 0-4mm v dne ryhy o mocnosti 
15 cm, obsype sa pieskovým obsypom do výšky 300 mm nad vrchol potrubie. Piesok nesmie byť 
ostrohraný, musíbyť nepoškodzujúci plastový material potrubia (bez zaolejovania), veľkosť zrna 
najviac 20 mm. Na vodovodné potrubie sa omotá signalizačný vodič a na obsyp sa uloží 
svetlomodrá výstražná fólia po celej dĺžke trasy. Zbytok ryhy u vodvodu i kanalizácie sa zasype 
prehodeným výkopkom a povrchterénu sa uvedie do pôvodného stavu.Výdajnik vody 
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Bude omiestnený nad terénom - v miete odberu vody – v spotrebisku. Je to nerezový stlpik o 
rozmerech napr. cca 300 x 300 x 600 mm vyrobený z plechu hr. 4 mm urcený k prišrubovaniu na 
betonovou základovou dosku. Kotevné šruby skryté vo vnútri. Dvierka zamknuté pomocou dvoch 
trezorových zámkov. Stlpik je nutné v zime vyhrievat. Prietok je cca 12 l/min – je omedzený 
použitým elektromagnetickým ventilom. Odber vody na cipovú kartu 
Voda môže tiectze zariadenia bez prerušenia len na predom nastavenú dobu. Elektronika a 
elektromagnetický ventil riadiaci tento cas sú uplne nezávislé na ostatnej riadiacej elektronike. To 
jepreto, aby pri jakékolvek poruche riadiacej elektroniky, vodomeru, nebo elektromagnetického 
ventiluvoda mohla tiect maximálne nastavený cas. Tento cas je vhodné nastavit na dobu, za ktorú 
vytečie 10litrov bez prerušenia. 
Vodovodná šachta 
Do nej bude privedené potrubie od ulicného vodovodu. Vybuduje sa pod výdajnikom vody. Bude ju 
tvorit monolitická vodomerná šachta s ventilom a výpuštacím uzáverom a vodomernou zostavou. 
Jej svetlá podorysne rozmery sú 0,9x1,2m, svetlá výška 1,6m. Vybaví sa rebríkom a 
uzamkynatelnýmpoklopom. 
Drenážna šachta (vsakovacia) 
Do nej sa budézvádzatprebytocná voda z výdajnika, vedla ktorého pod zemou bude osadená. 
Šachta bude pozostávať z rovnej skruže DN1000, výšky 1,0m a z prechodovej skruže sv. priemeru 
1000/600mm, výšky 0,6m. Vrch bude mat uzavretý uzamkynatelným poklopom priemeru 600mm. 
Spodok šachty bude bez dna, bude vyplnené pieskom, aby bola možnostvsaku zvyšnej vody do 
horninového prostredia pod zemou. 
 
Objekt: SO02 – 3 odberné elektrické zariadenia 
Elektrická siet: 3/PEN AC 400/230V TN-C 
Základná ochrana pred zásahom el. prúdom: izolovaním živých castí, krytmi 
Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche: ochranným uzemnením a pospaj.samocinným 
odpojením 
Inštalovaný výkon Pi 3,0kW 
Výpoctový výkon Pp 3,0kW 
Bodom napojenia navrhovaného odberného el. zariadenia bude v schodištovom priestore vo vnútri 
bytoviek. Z tejto skrinky sa káblom AYKY-J 4x16 vo výkope v chránicke HDPE napoja výdajníky 
vody. 
Predmetom tohto objektu bude napojenie výdajníkov vody. Napojenie sa urobí z elektromerového 
rozvádzaca RE – z neho sa, z ktorého sa samostatným káblom CYKY-J 3x1,5 napoja výdajníky 
vody. 
 
Ak sa vo výzve na predloženie ponuky alebo vo výkaze výmer, objaví akýkoľvek odkaz na 
konkrétnu značku alebo typ (názov výrobku, materiálu alebo výrobcu), uchádzač môže použiť jeho 
ekvivalent, ktorý však musí obsahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre 
ako pôvodne navrhované (umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením 
s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami). V prípade uplatnenia ekvivalentov navrhnuté 
ekvivalenty uchádzač neuvedie priamo do oceneného výkazu výmer, ale doloží samostatný 
zoznam ekvivalentov k ocenenému výkazu výmer, kde bude uvedená pôvodná položka 
a navrhovaný ekvivalent k nej. 
 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:  28 253,80 € bez DPH 

9. Miesto dodania predmetu zákazky: Svinia, č. parcely 462/2, 462/12 až 462/15, 462/17 

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 6 mesiacov 

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:bez úhrady, sú obsahom výzvy 

12. Financovanie predmetu zákazky:OPLZ-PO6-SC611-2016-3; Podpora prístupu k pitnej vode v 

prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) 
pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd. 

13. Lehota na predloženie ponuky:20.03.2019 do 14:00 hod. 

14. Spôsob predloženia ponuky: písomne, poštou, e-mailom alebo osobne v uzatvorenom obale, 
s identifikáciou uchádzača 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 

Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá ponuka 
bude vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou – 

najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto a ďalším v poradí budú 
priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny.  
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Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil požiadavky účasti verejný obstarávateľ 
vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným 

uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli. 

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Uchádzač predloží ponuku v slovenskom alebo českom jazyku buď v listinnej podobe na adresu: 
Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov, v uzatvorenej obálke s označením: „PONUKA 
– SÚŤAŽ „Pitná voda Svinia“ alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu: 
fabry@tenderteam.sk s rovnakým označením a označením hesla súťaže v predmete mailu. 
Elektronická ponuka musí byť predložená vo formáte PDF, alebo v podobnom formáte, aby bola 
zabezpečená pred zmenou jej obsahu. 
 
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. V 
prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie, že nie je platcom. 
 
Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
Komplexnosť zákazky: Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
 

Verejný obstarávarteľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá; 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Príloha č. 1 výzvy potvrdený 

štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača; 

c. ocenený výkaz výmer - Príloha č. 2 výzvy - rozpočet stavby s kalkuláciou ceny – vyplnený 
výkaz výmer podľa  jednotlivých položiek v tlačenej forme potvrdený oprávnenou osobou konať 
v mene uchádzača (jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta); všetky 
položky výkazu výmer musia byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky a jednotkovej 
ceny zaokrúhlený na dve desatinné miesta; uchádzač musí vyplniť výkaz výmer  v plnom 
rozsahu; 

d. Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 3 výzvy podpísané štatutárnym zástupcom, alebo 
oprávnenou osobou konať v mene uchádzača; 

17. Otváranie ponúk: 20.03.2019 o 15:00, na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa 

18. Postup pri otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk sa 
uchádzač preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. 
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o 
oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie. 

19. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2019 

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 

Prešov, fabry@tenderteam.sk, tel.: 051 7713873; 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
a. 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. 

b. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ 
overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami. 
 

c. Záväzná podmienka vykonania zákazky: 
Prijímateľ zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že na celú dobu realizácie stavebných prác zamestná 
podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne 
nasledovné predpoklady: 
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 
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b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 

d. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
 a) nebude predložená žiadna ponuka,  
 b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo Výzve, 
 c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo;  
e. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne 

všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na 
predloženie ponuky a v návrhu zmluvy. 

f. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom 
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 odsek (8), písm. b) 
ZVO. 

g. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v 
poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od 
nej odstúpi. 

h. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predloženie ponuky,  môže ktorýkoľvek 
z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej v bode č. 3 tejto výzvy. 

 
 
 
 
V Prešove, 12.03.2019 
 
 
 

 Miroslav Nawrat, starosta obce 

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

Ing. Karol Fábry, na základe poverenia 

 
 
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria  
Príloha č. 2 – Výkaz výmer  
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača  
Príloha č. 4 – Zmluva o dielo (návrh) 
Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia  

 

 

Prílohy Výzvy sú k dispozícii na nižšie uvedenej URL adrese:www.obecsvinia.eu 

 

http://www.lenartov.sk/

