
V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

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“) 

 

 

1. Názov verejného obstarávateľa:  Obec Beladice 

Sídlo:        Gaštanová 167, 951 75 Beladice 

IČO:       00307769        

IČ DPH:     2021037843 

v zastúpení:      PhDr. Mário Žáčik  

Kontaktná osoba:    Ing. Michaela Donovalová               

tel. č.      +421 948 320 400                                                             

e-mail      obstaravanie@obstaravanie.com   

     

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.cerovo.dcom.sk/  

 
2. Názov zákazky 
“ Prístavba  požiarnej zbrojnice v obci Beladice” 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:                                     25 535,67 EUR bez DPH  

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať/neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie 

kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota predmetu zákazky. 

 

4. Stručný opis zákazky 

Predmetom zákazky sú stavebné práce na prístavbe požiarnej zbrojnice. 

Bližšiu špecifikáciu predmetu zákazky tvorí Technická správa a projektová dokumentácia 

(príloha č. 1 tejto výzvy) a výkaz výmer (príloha č. 2 tejto výzvy). 

 

UPOZORNENIE: 

Uchádzač vo výkaze výmer ocení všetky položky, pre určenie ceny uvedie pre každú 

požadovanú položku a špecifikácie aj jednotkovú cenu. Jednotkové ceny budú uvedené v mene 

euro na dve desatinné miesta (bez toho, aby boli „skryté“ ďalšie desatinné miesta, ktoré by 

skresľovali konečný výsledok). Požaduje sa, aby všetky výpočty boli zaokrúhlené na dve 

desatinné miesta. Výkaz výmer bude spracovaný v programe Excel. Položky uvedené vo 

výkaze výmer, ktoré uchádzač neocení a neuvedie pri nich jednotkovú cenu, budú považované 

za už zahrnuté v iných cenách. 

Pokiaľ sú vo výkaze výmer uvedené značky, typy, názvy a technické parametre konkrétnych 

materiálov a výrobkov, v prípade, že uchádzač nepoužije vo výkaze výmer ekvivalentné 

materiály či tovary, v ponuke predloží aj čestné vyhlásenie - príloha č. 5 tejto výzvy. 

 

Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu výmer a zároveň nie je prípustné 

akokoľvek pozmeňovať výkaz výmer.  

Pokiaľ sú v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer uvedené výrobky konkrétnej značky, 

modelu. Uchádzač  môže ponúknuť ekvivalentný výrobok, ktorý má rovnaké alebo lepšie 

technické parametre a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknuté výrobky musia spĺňať 

všetky príslušné technické normy, právne a bezpečnostné predpisy týkajúce sa predmetných 

výrobkov.  
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V prípade predloženia ekvivalentné materiály či tovary, uchádzač musí v ponuke predložiť  

opis/ fotodokumentáciu/ technické listy a pod. použitých ekvivalentov, z ktorých bude jasné 

porovnateľnosť parametrov materiálov a tovarov. 

 

Verejný obstarávateľ prijme aj ekvivalenty ponúknutých tovarov pokiaľ budú spĺňať minimálne 

požiadavky verejného obstarávateľa. 

 

5. Druh zákazky: tovar/služba/stavebná práca 

  

6. Kód CPV:  

45000000-7 Stavebné práce 

 

7. Výsledok verejného obstarávania 
a) Zmluva o dielo/rámcová dohoda  

b) Písomná objednávka  

 

8. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy 
do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 
9.1   Dielo bude financované z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a z finančných 

prostriedkov objednávateľa. 

9.2 Splatnosť faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. 

Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho 

bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača. Faktúra musí 

obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani  

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky 

náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej či formálnej správne 

vystavená podľa ods.5 Čl. II zmluvy o dielo, bude vrátená na doplnenie alebo prepracovanie a 

nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej 

faktúry. 

9.3  Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

10. Podmienky účasti 

10.1 OSOBNÉ POSTAVENIE 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

osobného postavenia - § 32 zákona  

10.1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) zákona. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov 

jedným zo spôsobov, a to nasledovne: 

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona - doklad o oprávnení 

dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky alebo 

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 

zákona, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebnú 

prácu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí 

predkladať doklad v súlade s bodom 10.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný 

obstarávateľ v zozname hospodárskych subjektov. 

10.1.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov 

alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač 

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme 



aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 

10.1.3 Uchádzač zároveň musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona, tzn. uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom 

účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 

zákona. 

10.1.4 V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude 

jeho ponuka hodnotená. 

10.1.5 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa 10.1.1 písm. a) predložením 

dokladu v podobe skenu. 

10.1.6 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 10.1.1 písm. a) výzvy na predkladanie 

ponúk a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho 

ponuka zaradená do hodnotenia. 

10.1.7 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. 

 

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti:  

Požiadavka bola stanovená v súlade s platnou legislatívou. 

 

10.2 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

finančného a ekonomického postavenia – § 33 zákona 

Nevyžaduje sa. 

 

10.3 TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 

technickej a odbornej spôsobilosti - § 34 zákona 

Nevyžaduje sa. 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 

Uchádzač musí predložiť vo svojej ponuke ocenený výkaz výmer – príloha č. 2 tejto výzvy  

a  Návrh na plnenie kritérií - príloha č. 3 tejto výzvy, ktoré musia byť podpísané uchádzačom 

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu      

celkom. 

 

12. Lehoty 

a) Lehota na predkladanie ponúk: do 07.06.2019 do 10:00 hod.  

b) Lehota na vyhodnocovanie ponúk: 07.06.2019 o 15:00 hod. 

 

13. Miesto a spôsob predloženia ponúk 

Ponuku je možné predložiť LEN v elektronickej podobe a musí byť doručená na adresu: 

obstaravanie@obstaravanie.com.  

13.1 Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Hasičská zbrojnica“ 

13.2  Všetky dokumenty ponuky musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou 

konať za uchádzača, oskenované (sken) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie 

uvedenú mailovú adresu.  

V prípade, že ponuku podpíše osoba oprávnená konať za uchádzača, súčasťou ponuky je sken 

poverenia. 
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14. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať:  

14.1 Doklady/dokumenty v podobe skenu v súlade s bodom 10.1.1 písm. a) tejto výzvy. 

14.2 Ocenený výkaz výmer vo formáte pdf. (príloha č. 2 tejto výzvy), vyplnený Návrh na 

plnenie kritérií  (príloha č. 3 tejto výzvy) - oba dokumenty podpísané uchádzačom alebo 

osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov v podobe skenu. 

14.3 Zároveň aj ocenený výkaz výmer vo formáte Excel - nepodpísaný. 

14.4 Čestné vyhlásenie (príloha č. 5 tejto výzvy) ak sa uplatňuje.  

14.5 Vyhlásenie uchádzača (príloha č. 6 tejto výzvy). 

 

Ak uchádzač nepredloží všetky náležitosti podľa bodu 14. tejto výzvy a nebude možné 

uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 

15. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 

Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, 

doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.       

 

16. Ďalšie informácie 

16.1 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, 

resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným 

obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom 

(slovenskom) jazyku.  

16.2 Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Ing. Michaela 

Donovalová, e-mail: obstaravanie@obstaravanie.com. 

16.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 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.   

 

17. Dátum odoslania a zverejnenia výzvy: 22.05.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk: 

Príloha č.1- Technická správa  

Príloha č.2- Výkaz výmer  

Príloha č.3- Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č.4- Návrh zmluvy o dielo 

Príloha č.5- Čestné vyhlásenie 

Príloha č.6- Vyhlásenie uchádzača 
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