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Výzva na predloženie ponuky 

 

I. Všeobecné informácie. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

Názov organizácie: Obec Svinia 

Sídlo organizácie: Hlavná 87/10, 082 32 Svinia 

IČO: 00327760 

DIČ: 2020548167 

Zastúpený: Miroslav Nawrat, starosta obce 

Kontaktné tel. čísla: +421 905 448 133 

Kontaktný e-mail: obecsvinia@obecsvinia.sk 

 

Kontaktná miesto a osoba pre toto verejné obstarávanie: 

 

Kontaktné miesto TENDER – KONZULT, s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice 

Kontaktná osoba Ing. Dušan Mihok 

Mobil +421 905616592 

E-mail dusan.mihok@tenderkonzult.sk 

2. Postup verejného obstarávania. 

Zákazka je zadávaná postupom podľa § 117 Zákona č. 343/ 2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“). 

3. Financovanie predmetu zákazky. 

Zákazka je financovaná z  príspevku a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky. 

Predpokladaná hodnota zákazky je 168 493,55 EUR bez DPH. 

II. Predmet zákazky 

1. Názov predmetu zákazky.  

Svinia – budova dobrovoľného hasičského zboru. 

2. CPV. 

45216121-8 Stavebné práce na objektoch hasičských staníc. 

3. Druh PZ. 

Stavebné práce 

mailto:dusan.mihok@tenderkonzult.sk
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4. Stručný opis predmetu zákazky. 

a) Projektová dokumentácia sa zaoberá dobudovaním infraštruktúry dobrovoľného hasičského zboru v 

obci Svinia. Parcela pre výstavbu sa nachádza v obci Svinia v severnej časti obce na ulici Za 

Kapovňou. Lokalita je optimálna na takýto druh stavby. Navrhovaný objekt jejednopodlažný, 

nepodpivničený, s plochou strechou. 

- Zastavaná plocha: 208 m2 

- Úžitková plocha: 168 m2 

- Počet podlaží: 1 

- Počet parkovacích miest: 2 miesta pre DHZ. 

b) Členenie stavby na stavebné objekty 

SO 01 Budova DHZ 

SO 02 Vodovodná prípojka 

SO 03 Kanalizačná prípojka 

SO 04 Pripojovací plynovod 

SO 05 Odberné elektrické zariadenie 

SO 06 Spevnené plochy 

c) Podrobný opis predmetu zákazky je v súťažných podkladoch, Časť A. Projektová dokumentácia 

v priložených elektronických dokumentoch A_01PD_.....pdf až A_14PD_.....pdf. 

d) Zákazka sa nedelí na samostatné časti. 

e) Použitie ekvivalentných výrobkov alebo ekvivalentných technických riešení 

V prípadoch ak vo výkaze výmer, alebo v PD bude niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie 

parametrov identifikovaný konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, alebo ak je 

použitý obchodný názov výrobku identifikujúci konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje 

nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 

podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, 

prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je 

uvedený výrobok určený a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické 

parametre ako je požadované pri pôvodnom výrobku. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej 

značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Ak 

uchádzač nahradí výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia, 

uvedie ich v dokumente „Zoznam ekvivalentov“, ktorého vzor je uvedený v časti C Formuláre 

v priloženom elektronickom editovateľnom dokumente:  

“ C_05_ZoznEkvival_DHZ_Svinia.docx”. 

Ak uchádzač ekvivalentné výrobky nepoužije do cit. dokumentu Zoznam ekvivalentov uvedie text 

„Ekvivalenty sa nepoužijú“. 

 

 

 



 
 
 
 

 3 

f) Ďalšie požiadavky na predmet zákazky. 

- zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby vyhradené technické zariadenia – elektrické 

inštalácie, plynová prípojka a vnútorný plynovod, ktoré sa podľa PD majú zhotoviť, boli 

zhotovené osobou s platným oprávnením (odbornou spôsobilosťou). Originál/ly alebo 

overená kópia/overené kópie platnej odbornej spôsobilosti k výkonu činností na VTZ 

elektrických a na VTZ plynových predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr 7 pracovných 

dní pred začiatkom ich prác na cit. VTZ . Ďalšie informácie sú v čl. VIII bod 8.22 návrhu 

Zmluvy. 

- zhotoviteľ   sa zaväzuje, že  pri plnení Zmluvy budú aplikované certifikované  pravidlá a 

postupy na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby, na základe 

licencie/certifikátu, ktorý oprávňuje jeho držiteľa zabudovať vonkajšie otvorové konštrukcie do 

stavby. Originál /ly alebo overená kópia/overené kópie platnej/platných  licencií/certifikátov pre 

osoby určené na zhotovenie tepelnoizolačných kontaktných systémov zateplenia budovy 

(ETICS) predloží zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr ku dňu uzavretia zmluvy. Originál /ly 

alebo overená kópia/overené kópie platnej/platných  licencií/certifikátov pre osoby určené na 

zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby predloží zhotoviteľ objednávateľovi 

najneskôr ku dňu uzavretia zmluvy. Ďalšie informácie sú v čl. VIII bod 8.23 návrhu Zmluvy. 

- zhotoviteľ   sa zaväzuje, že  pri plnení tejto  zmluvy budú aplikované certifikované  

pravidlá a postupy na vykonávanie prác pri zhotovovaní tepelnoizolačných kontaktných 

systémov zateplenia budovy (ETICS) na základe licencie/certifikátu, ktorý oprávňuje jeho 

držiteľa na zhotovovanie vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémov. Originál /ly 

alebo overená kópia/overené kópie platnej/platných  licencií/certifikátov pre osoby určené na 

zhotovenie tepelnoizolačných kontaktných systémov zateplenia budovy (ETICS) predloží 

zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr ku dňu uzavretia zmluvy. Ďalšie informácie sú v čl. VIII 

bod 8.23 návrhu Zmluvy, 

- harmonogram stavebných prác vypracuje uchádzač s  postupnosťou a časovou 

nadväznosťou všetkých stavebných prác a dodávok uvedených v PD, všetkých skúšok 

a revízií tak, ako sú požadované podľa projektovej dokumentácie, t.j. skúšky vodovodu, 

kanalizácie, plynovej NTL prípojky, vnútorného plynovodu, vykurovania a komínov, doplnením 

grafického vyznačenia realizácie predmetných činností.  Lehoty v Harmonograme 

zhotovovania diela je potrebné uvádzať v týždňoch. Uchádzač je povinný zohľadniť 

v harmonograme prác požadované lehoty uvedené v čl. III Výzvy a technologické postupy 

stavebných prác, určené príslušnými technickými predpismi. Harmonogram predkladá 

uchádzač ku dňu uzavretiia zmluvy. 

5. Členenie predmetu zákazky na časti 

Predmet zákazky sa nečlení na samostatné časti. Ponuky je potrebné predložiť na všetky položky 

predmetu zákazky. 
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III. Obchodné a zmluvné podmienky. 

1. Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zmluva“) a 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len ZVO), ktorej vzor je uvedený v súťažných podkladoch, Časť C. Formuláre, v  elektronickom 

editovateľnom dokumente „C_02_ZoD_DHZ_Svinia.docx“. 

2. Zhotoviteľ je povinný mať, najneskôr  ku dňu uzavretia zmluvy, uzatvorené poistenie zodpovednosti 

za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti  s jeho činnosťou a  prevádzkou (ďalej  len 

„Poistenie zodpovednosti za škodu“),  v minimálnej výške Ceny diela počas celej doby realizácie  

Diela. Originál alebo úradne overenú kópiu poistnej zmluvy odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi najneskôr ku dňu uzavretia zmluvy. Ďalšie informácie sú v čl. VIII bod 8.3 

návrhu Zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v čase uzavretia ZoD uviesť Zoznam všetkých známych 

subdodávateľov podľa čl. XIII bod 13.6 návrhu Zmluvy. 

Uchádzač môže k vypracovaniu Zoznamu subdodávateľov použiť formulár Zoznam subdodávateľov a 

podiel subdodávok, uvedený v súťažných podkladoch Časť C. Formuláre v  elektronickom 

editovateľnom dokumente  „C_06_ZoznamSubd_DHZSvinia.docx“ 

4. Možná bude len úprava chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v texte a pod.) a 

doplnenie údajov podľa predtlače (cien, identifikačných údajov úspešného uchádzača, údajov 

týkajúcich sa lehoty plnenia). 

5. Nakoľko je návrh Zmluvy o dielo vypracovaný ako definitívna verzia, v čase medzi predkladaním 

ponúk a podpísaním zmluvy o dielo už nebude možné na jeho obsahu a znení robiť akékoľvek 

obsahové zmeny, ktorými by mohlo dôjsť ku zmene významu jednotlivých ustanovení Zmluvy o 

dielo. 

6. Miesto plnenia predmetu zákazky. 

Materská škola Štós na parc. č. 246/1 v obci Štós, k.ú. Štós . 

7. Lehota realizácie diela, ktoré je predmetom zákazky. 

• termín odovzdanie a prevzatie staveniska: do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

• termín začatia stavebných prác: do 2 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, 

• lehota zhotovenia stavebných prác do 6 (slovom šesť) mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia 

staveniska.  

8. Zmluva nadobudne účinnosť po splnení nasledujúcich odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v 

tom,  

a) že dôjde k schváleniu platného zabezpečenia pohľadávky poskytovateľa regionálneho príspevku, 

b) že dôjde k zverejneniu zmluvy podľa osobitného predpisu na webovom sídle verejného 

obstarávateľa. 
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Pre nadobudnutie účinnosti  Zmluvy je potrebné, aby boli splnené všetky uvedené odkladacie 

podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto  Zmluvy a to podľa podmienok 

uvedených v tejto Zmluve a podľa platných predpisov. O nadobudnutí účinnosti tejto  Zmluvy bude 

objednávateľ bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení oznámenia o správnosti 

vykonaného verejného obstarávania. 

9. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa odstúpiť od  Zmluvy o dielo, 

ak poskytovateľ regionálneho príspevku neschválil predmetné verejné obstarávanie. 

10. Uchádzač môže v ponuke návrh Zmluvy nahradiť čestným vyhlásením, ktorého vzor je uvedený 

v príl. č. 5 v elektronickom dokumente „05_CestneVyhl_ZateplenMSStos.docx“. Uchádzač, 

ktorého ponuka bude vyhodnotená na prvom mieste v poradí, najneskôr v lehote ktorá bude 

uvedená vo výzve na predloženie návrhu zmluvy, ktorá nebude kratšia ako  5 dní, predloží 

verejnému obstarávateľovi návrh zmluvy v listinnej podobe v štyroch výtlačkoch, podpísaný 

oprávnenou osobou uchádzača a zároveň podpísanú zmluvu po jej nasklenovaní odošle 

verejnému obstarávateľovi aj e-mailom v elektronickom dokumente vo formáte PDF. 

IV. Cena a spôsob jej určenia. 

1. Uchádzač k vypracovaniu návrhu ceny použije dokumenty  Výkaz výmer, uvedené v súťažných 

podkladoch, Časť B. Výkazy výmer v elektronických dokumentoch „B_01....xlsx“ až „B_10......xlsx“.  

2. Všetky uchádzačom navrhované ceny uvedené v ponuke budú vyjadrené v  EUR. 

3. Cena prác bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších  

predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.  

4. Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., 

ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technických noriem a všeobecne záväzných právnych 

predpisov nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.  

5. Uchádzač je povinný oceniť primeranou cenou všetky položky, ktoré sú uvedené vo Výkaze výmer.  

Pre každú požadovanú položku musí byť uvedená merná jednotka, počet jednotiek a jednotková 

cenu. Cena za položku je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného 

v citovanom výkaze výmer. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a  bez 

matematických chýb. Celková cena za predmet zákazky bude určená ako súčet cien za všetky 

položky uvedené vo výkaze výmer.  

6. Uchádzač po ocenení položiek v jednotlivých výkazoch výmer doplní do predkladaného 

oceneného výkazu výmer v Exceli list   „Rekapituláciu podľa stavebných objektov“ a list „Krycí list 

stavby“. Uchádzač predloží v ponuke ocenený výkaz výmer v elektronickej podobe vo formáte MS 

Excel. Úspešný uchádzač predloží výkaz výmer najneskôr pred podpísaním zmluvy v listinnej 

podobe. Uchádzač zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a tlačenej forme sa zhodujú. 

7. Uchádzač  je  pred  predložením   svojej   ponuky  povinný  vziať   do   úvahy  všetko, čo je 

nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky 

zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v 
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rozsahu podľa týchto SP, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a  charakter ponuky 

alebo zhotovenie stavebných prác.  V  prípade,   že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný 

žiadny nárok uchádzača na zmenu navrhovanej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. 

8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo 

prevyšovať disponibilné finančné prostriedky verejného obstarávateľa, ktorých  hodnota bez DPH 

je rovná predpokladanej hodnote zákazky, uvedenej v čl. I bod 4 tejto výzvy.  

9. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v zmysle 

príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), uvedie do Návrhu na plnenie kritérií vo 

formulári Ponuka, navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky, ktorú určí ako súčet ceny za 

predmet zákazky v EUR bez DPH a hodnoty DPH. Skutočnosť že je zdaniteľnou osobou pre DPH, 

uchádzač uvedie v ponuke.  

10. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie do Návrhu na plnenie kritérií vo formulári 

ponuka navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky (sadzbu ani hodnotu DPH neuvádza).  

Skutočnosť,  že  nie  je  zdaniteľnou  osobou  pre  DPH,  uchádzač  uvedie  v  ponuke. V prípade, 

ak uchádzač nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy - diela sa stane 

platcom DPH, nesmie to byť dôvod na prekročenie dohodnutej celkovej ceny za predmet zákazky 

a nemá nárok na zvýšenie ceny. Zhotoviteľ bude povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť 

o výšku DPH 

11. Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny v prípade, že časť predmetu zákazky sa na 

podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať, ak nastanú také okolnosti pri realizácii  

predmetu zákazky, ktoré nemohol verejný obstarávateľ predvídať.  

12. Na požiadanie objednávateľa uchádzač spracuje a predloží kalkulácie jednotkových cien 

vybraných stavebných prác, spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre prípravu ponuky.   

V. Podmienky účasti. 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 117 ZVO neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 

podmienky účasti  

a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky, 

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu, 

a u ktorého existujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) – bol u neho identifikovaný 

konflikt záujmov podľa § 23 , ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. 

Vzhľadom k stanoveným podmienkam účasti, verejný obstarávateľ si ich splnenie overí vo verejne 

prístupných registroch orgánov verejnej správy takto: 

c) podmienku podľa čl. V písm. a) v zozname HS vedeno ÚVO, ak je uchádzač v cit. zozname 

zaregistrovaný, resp.  v Obchodnom alebo Živnostenskom registri. 

d) podmienku podľa čl. V písm. b) v zozname HS vedeno ÚVO. 
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Uchádzač môže v priebehu vyhodnocovania ponúk požiadať uchádzača o predloženie dokladov 

podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) k preukázaniu splnenia požadovaných podmienok účasti .  

VI. Lehota viazanosti. 

Ponuka bude platná do 31.05.2020. 

VII. Obsah a vyhotovenie ponuky. 

1. Uchádzač v ponuke predloží: 

a) Vyplnený a podpísaný formulár “Ponuka” , 

Uchádzač môže k vypracovaniu ponuky použiť formulár Ponuka uvedený v súťažných podkladoch Časť 

C. Formuláre v  elektronickom editovateľnom dokumente  „C_01_Ponuka_DHZ_Svinia.docx“. 

 

b) Čestné vyhlásenie uchádzača k verejnému obstarávaniu. 

Uchádzač môže k vypracovaniu ponuky použiť formulár Ponuka uvedený v súťažných podkladoch Časť 

C. Formuláre v  elektronickom editovateľnom dokumente  „C_03_ CV_PodmVO_DHZ_Svinia.docx“. 

 

c) Čestné vyhlásenie uchádzača k požiadavkám na predmet zákazky. 

Uchádzač môže k vypracovaniu ponuky použiť formulár Ponuka uvedený v súťažných podkladoch Časť 

C. Formuláre v  elektronickom editovateľnom dokumente  „C_04_ CV_PoziadNaPZ_DHZSvinia.docx“. 

 

d) Ocenený výkaz výmer, podľa čl. IV. tejto výzvy – pri predložení ponuky v listinnej podobe sa ocenený 

výkaz výmer predkladá v listinnej podobe a zároveň v elektronickom dokumente vo formáte MS 

Excel (XLS) na CD nosiči, pri predložení ponuky e-mailom uchádzač predloží v ponuke výkaz výmer 

v elektronickom dokumente vo formáte MS EXCEL (XLS). 

2. Úspešný uchádzač predloží v lehote súčinnosti uvedenej vo Výzve na predloženie dokladov, ktorá 

nebude kratšia ako 5 dní, doklady podľa čl. VII bod 1 písm. d) a nasledovné doklady, ktoré v ponuke 

nahradil čestným vyhlásením: 

a) zoznam ekvivalentov, podľa Výzvy na predloženie ponuky, čl. II ods. 4 písm. d), 

b) návrh Zmluvy podľa Výzvy na predloženie ponuky, čl. III., 

c) doklady podľa Výzvy na predloženie ponuky,  čl. II, písm. f), druhá, tretia a štvrtá odrážka, 

d) poistnú zmluvu podľa Výzvy čl. III bod 2, 

e) zoznam subodádvateľov podľa Výzvy čl. III bod 3. 

3. Doklady podľa čl. VII bod 2 môžu byť uchádzačom predložené už v  ponuke predkladanej podľa čl. 

VIII Výzvy na predloženie ponuky. 

4. Všetky vyššie uvedené doklady sa predkladajú v origináloch alebo v overených kópiách. Doklady 

vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača.  

5. Doklady predkladané elektronicky e-mailom musia byť vyhotovené z podpísaných originálov alebo 

z overených kópií, naskenovaných do elektronických dokumentov vo formáte PDF, resp. MS 

EXCEL v prípade oceneného výkazu výmer.  
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VIII. Lehota a miesto na predloženie ponuky. 

1. Ponuka a všetky doklady podľa Odd. VII tejto výzvy je možné predložiť 

• v listinnej forme  v uzatvorenej neprehľadnej  obálke označenej adresou odosielateľa a  heslom 

„Neotvárať – ponuka Budova DHZ“ najneskôr dňa 04.05.2020 do 11.00 hod. osobne, poštou alebo 

kuriérom na adresu Obec Svinia, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia. 

• e-mailom na e-mailovú adresu obecsvinia@obecsvinia.sk. 

2. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a bude vrátená 

odosielateľovi, pokiaľ  bude adresa odosialateľa známa. 

3. Verejný obstarávateľ, vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pendémiou ochorenia COVID – 19 

odporúča uchádzačom aby ponuky predkladali e-mailom. 

IX. Kritériá na vyhodnotenie ponúk. 

Hodnotenie ponúk bude vykonané podľa kritéria Najnižšia celková cena za predmet zákazky. 

X. Vyhodnotenie ponúk. 

1. Verejný obstarávateľ všetky ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk vyhodnotí 

podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk, uvedeného v čl. IX Výzvy a zostaví poradie 

uchádzačov tak, že na 1. miesto bude zaradený uchádzač, ktorý  predložil najnižšiu celkovú 

cenu za predmet zákazky. 

2. Verejný obstarávateľ u uchádzača, ktorého ponuka sa po vyhodnotení podľa čl. X bod 1 

umiestnila na prvom mieste v poradí,  vyhodnotí splnenie podmienok účasti uvedených v čl. 

V. Výzvy, splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v čl. IV Výzvy  podľa 

predloženého oceneného výkazu výmer hodnotením “Splnil/Nesplnil” a splnenie požiadaviek 

uvedených v čl. II a III Výzvy predbežne posúdi z Čestných vyhlásení predložených v ponuke 

hodnotením „Predbežne splnil/Nesplni“. 

3. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie/doplnenie už predložených 

dokladov a o vysvetlenie ponuky. Uchádzač vysvetlenie/doplnenie v  lehote uvedenej 

v žiadosti verejného obstarávateľa, ktorá nebude kratšia ako 2 pracovné dni. Verejný 

obstarávateľ vylúči uchádzača z vyhodnotenia ak uchádzač nepredloží vysvetlenie/doplnenie 

v stanovenej lehote alebo ak ani po vysvetlení/doplnení uchádzač nepreukáže splnenie 

podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

4. Verejný obstarávateľ v súlade § 117 ZVO neuzavrie zmluvu  

• s uchádzačom, ak existuje vo vzťahu k nemu konflikt záujmov, ktorý nebude môcť byť vyriešený 

iným spôsobom ako neuzavretím zmluvy s týmto uchádzačom, 

• s uchádzačom, ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého 

subdodávatelia nie sú zapísaný v RPVS, alebo ak zápis ku dňu uzavretia zmluvy nie je platný, 

ak sa naňho alebo jeho subdodávateľov povinnosť byť zapísaný v cit. registri vzťahuje, 

• s uchádzačom, ktorý má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

• s uchádzačom, ktorý nie je oprávnený dodať predmet zákazky, 
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5. Verejný obstarávateľ uchádzača, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste v poradí 

a ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a neexistujú u neho dôvody 

na neuzavretie zmluvy podľa čl. X body 4 Výzvy, vyzve k uzavretiu zmluvy a poskytnutiu 

súčinnosti potrebnej pre jej uzavretie spočívajúcej vk  predložení dokladov podľa čl. VII bod 2 

Výzvy, ak tieto neboli podľa čl. VII bod 3 predložené v ponuke. Ak tento uchádzač odmietne 

zmluvu podpísať alebo neposkytne riadnu súčinnosť potrebnú k  jej uzavretiu tak, aby zmluva 

mohla byť podpísaná v lehote uvedenej v cit. výzve, ktorá nebude kratšia ako 3 pracovné dni, 

verejný obstarávateľ vyzve k jej uzavretiu uchádzača, ktorého ponuka sa umiestnila na 

druhom mieste v poradí a ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky a 

neexistujú u neho dôvody na neuzavretie zmluvy podľa čl. X body 4 Výzvy. Ak aj tento 

uchádzač odmietne zmluvu podpísať alebo neposkytne riadnu súčinnosť potrebnú k  jej 

uzavretiu tak, aby zmluva mohla byť podpísaná v lehote uvedenej v cit. výzve, ktorá nebude 

kratšia ako 3 pracovné dni, verejný obstarávateľ vyzve k  jej uzavretiu uchádzača, ktorého 

ponuka sa umiestnila na treťom mieste v poradí a ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky 

na predmet zákazky a neexistujú u neho dôvody na neuzavretie zmluvy podľa čl. X body 4 

Výzvy. 

XI. Zrušenie postupu zadávania tejto zákazky. 

Verejný obstarávateľ zruší tento postup verejného obstarávania:  

• ak v lehote na predkladanie ponúk nebola predložená ani jedna ponuka, 

• ak všetky predložené ponuky boli vylúčené, 

• ak nastali v priebehu zadávania zákazky nové okolnosti, ktoré verejný obstarávateľ nemohol 

predvídať a ktoré mu neumožňujú pokračovať v zadávaní tejto zákazky. 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť tento postup verejného obstarávania aj vtedy ak ponúkaná 

celková cena za predmet zákazky bude vyššia ako je predpokladaná hodnota zákazky uvedená 

v čl. I bod 4 Výzvy. 

XII. Prílohy:  

Súťažné podklady 

Časť A. Projektová dokumentácia v elektronických dokumentoch: 

A_01PD_Spravy_SituaciaVztahy.pdf; A_02PD_SO01_ASR.pdf; A_03PD_SO01_ELI.pdf; A_04PD_SO01_Plyn.pdf; 

A_05PD_SO01_Statika.pdf; A_06PD_SO01_UVK.pdf; A_07PD_SO01_Zdravotechnika.pdf; 

A_08PD_SO02_VodovodnaPripojka.pdf; A_09PD_SO03_KanalizacnaPripojka.pdf; 

A_10PD_SO04_PripojovaciPlynovod.pdf; A_11PD_SO05_OEZ.pdf; A_12PD_SO06_SpevnenePlochy.pdf; 

A_13PD_EHB.pdf; A_14PD_PBS.pdf; 

Časť B. Výkazy výmer  v elektronických dokumentoch 

B_01_SO01_ASR_DHZ.xlsx; B_02_SO01_ELI.xlsx; B_03_SO01_PLYN.xlsx; B_04_SO01_UVK.xlsx; 

B_05_SO01_ZTI.xlsx; B_06_SO02_VodovodnaPripojka.xlsx; B_07_SO03_KanalizacnaPripojka.xlsx; 

B_08_SO04_PripojovaciPlynovod.xlsx; B_09_OEZ.xlsx; B_10_SO06_SpevnPlochy.xlsx . 

Časť C. Formuláre 

C_01_Ponuka_DHZ_Svinia.docx; C_02_ZoD_DHZ_Svinia.docx; C_03_ CV_PodmVO_DHZ_Svinia.docx; 



 
 
 
 

 10 

C_04_CV_PoziadNaPZ_DHZSvinia.docx; C_05_ZoznEkvival_DHZ_Svinia.docx; 

C_06_ZoznamSubd_DHZSvinia.docx. 

 

Svinia, dňa 22.04.2020. 

 

Vypracoval:  

Ing. Dušan Mihok , poverená osoba  

 

Schválil:   

Miroslav Nawrat, starosta obce 


	Výzva na predloženie ponuky
	I. Všeobecné informácie.
	II. Predmet zákazky
	III. Obchodné a zmluvné podmienky.
	IV. Cena a spôsob jej určenia.
	V. Podmienky účasti.
	VI. Lehota viazanosti.
	VII. Obsah a vyhotovenie ponuky.
	VIII. Lehota a miesto na predloženie ponuky.
	IX. Kritériá na vyhodnotenie ponúk.
	X. Vyhodnotenie ponúk.
	XI. Zrušenie postupu zadávania tejto zákazky.
	XII. Prílohy:


