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VÝZVA 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 na uskutočnenie stavebných prác 

 

 

 

 

Druh zákazky: 

  

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác  

 

Druh postupu: 

 

Verejná súťaž 

 

 

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:      

 

Úradný názov:  Obec Kozárovce 

IČO:   00307149 

Poštová  adresa: Obecný úrad, č. 685 

PSČ:   935 22 

Mesto/obec:  Kozárovce 

Štát:   Slovenská republika 

Kontaktné miesto: Obecný úrad, č. 685 

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Majer 

Telefón:  036/6340340 

E-mail:  starosta@kozarovce.sk 

 

 

2.  Názov zákazky:  

 

„Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kozárovce“ 

 

 

3.  Druh obstarávateľa: 

 

Obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b)  zákona č. 343/2015 Z. z. 
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4.  Typ  zmluvy:  

 

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka 

 

 

5.  Miesto dodania predmetu zákazky:  

 

SR, okres: Levice, kraj: Nitriansky, k.ú.: Kozárovce,  

 

6.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

 

       Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na výstavbe diela: „VODOZÁDRŽNÉ 

OPATRENIA V INTRAVILÁNE OBCE KOZÁROVCE“, ktoré spočívajú v zmene druhu 

povrchu, odvedení zrážkových vôd zo spevnených plôch, vybudovaní betónovej retenčnej 

nádrže a dažďove záhrady. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 5 stavebných objektov 

(S01-S05) 

 S01-   Riešenie výmeny asfaltovej plochy v areály školy za dažďovú záhradu 

 S02 -  Riešenie výmeny asfaltovej plochy za polovegetačné tvárnice - parkovisko pri kostole 

 S03 -  Riešenie vegetačnej priekopy a retenčnej nádrže na polievanie v ulici na Brôdku 

 S04- Riešenie výmeny nepriepustnej plochy za polovegetačné tvárnice - miestna 

komunikácia pri cintoríne 

 S05 - Riešenie výmeny asfaltovej plochy za polovegetačné tvárnice v kombinácii so 

vsakovacou studňou - parkovisko na Športovej ulici 

 

 Zákazka tvorí jeden celok, ktorý nie je možné deliť. Podrobnejší opis predmetu zákazky je 

uvedený v prílohách tejto výzvy.  

 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 

 

Obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.  

 

Obstarávateľ  doporučuje všetkým uchádzačom / záujemcom  obhliadku miesta predmetu 

zákazky, nakoľko sa jedná o práce, ktoré majú byť uskutočnené na základe špecifických a pre 

daný prípad jedinečných požiadaviek. 

 

 

7.  Predpokladaná hodnota zákazky:  

 

149 900,- EUR bez DPH 

 

 

8.  Variantné riešenia:  

 

Neumožňujú sa. 

 

 

9.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky a podmienky účasti:  

 

Uchádzač predloží  ponuku na celý predmet zákazky. 
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a) Osobné postavenie: 

1. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať požadovaný predmet a rozsah zákazky v 

zmysle § 32 ods.1 písm. e) . Uchádzač požadované preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. e) 

doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia splnenia tejto podmienky účasti z 

verejne dostupných zdrojov orsr.sk 

 

b) Ekonomické a finančné postavenie 

Nepožaduje sa. 

 

c) Technická alebo odborná spôsobilosť 

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) 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 potvrdí odberateľ; 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. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

Uchádzač musí preukázať, že v uvedenom období zrealizoval stavby s rovnakým alebo 

podobným predmetom zákazky, a to v celkovej výške minimálne 100.000,- EUR bez 

DPH za požadované obdobie.  
 

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 38 ods. 5:  

Preukázanie schopnosti riadne plniť predmetnú zmluvu v požadovanej lehote, kvalite a 

rozsahu. 

 

2. § 34 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží údaje o vzdelaní 

a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo 

riadiacich zamestnancov. 

 

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 38 ods. 5: 

Verejný obstarávateľ má záujem uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý disponuje 

kvalifikovanými odbornými kapacitami, ktoré sú vyžadované pre plnenie predmetu 

zmluvy na kvalitatívne vysokej úrovni. Podmienky účasti sú potrebné a primerané vo 

vzťahu k bezproblémovej realizácii predmetu zákazky. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

- min. 1os., ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stav. prác stavbyvedúci. 

Stavbyvedúci musí spĺňať nasledovné min. požiadavky:  

-odbornú spôsob. na výkon činnosti stavbyvedúceho s odbor. zameraním: Pozemné 

stavby, t.j. osvedčenie SKSI o vykonaní odbor. skúšky podľa zák.č.138/1992 Zb. o 

autoriz. arch. a autoriz. inžinieroch v zn. neskorších predpisov. 
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Uchádzač predloží osvedčenie vydané SKSI alebo ekvivalent. doklad vydaný mimo 

územia SR. (fotokópia) a čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že ako stavbyvedúci bude 

uchádzačovi k dispozícii počas realizácie stavby. 

 

10.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  

 

Do 90 dní odo dňa odovzdania staveniska 

 

11.  Lehota  na predkladanie cenových ponúk:  

 

 do  30.07.2018 do 13.00 hod, otváranie obálok 30.07.2018 o 13:30 hod. v sídle 

obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy. 

 

Otváranie obálok je neverejné.  

 

12.  Lehota viazanosti ponúk: 

 

  do 31.05.2019 

 

13.  Spôsob doručenia ponuky: 

 

Doručenie ponuky poštou/kuriérom na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy na predkladanie 

ponúk alebo osobne na tej istej adrese. Uchádzač vloží ponuku do samostatného, 

nepriehľadného a uzatvoreného obalu, ktorý bude označený údajmi: 

 

 

I. adresou  obstarávateľa  

II. adresou uchádzača - názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania 

III. označenie heslom súťaže: „SÚŤAŽ- VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V 

INTRAVILÁNE  V OBCI KOZÁROVCE - NEOTVÁRAŤ“ 

 

Ponuku sa predkladá v SK/CZ jazyku a v mene  EUR (ak nie je uchádzač platca DPH túto 

skutočnosť vyznačí v predloženej ponuke). Uchádzači do ponuky nepredkladajú návrh 

Zmluvy. Víťazný uchádzač bude vyzvaný na podpis zmluvy v zmysle návrhu zmluvy, ktorá 

je prílohou č. 2 výzvy 

 

 

 

12.1.Obsah ponuky  

 

Uchádzač predloží ponuku nasledujúcim spôsobom:  

- 1 x v listinnej podobe, ponuku odporúčame zviazať do jedného celku tak, aby ponuka 

tvorila jeden celok bez možnosti vyberania jednotlivých listov. Spôsob zviazania ponuky 

ponecháva verejný obstarávateľ na rozhodnutí uchádzača.  

Ponuka bude obsahovať: 

1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

DPH, telefón, email). 

2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 4 výzvy) 
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3. Návrh Zmluvy o dielo (Príloha č. 2 výzvy)vrátane neoddeliteľnej prílohy č.1 k 

Zmluve – ocenený Výkaz výmer/Rozpočet, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača 

(Príloha č. 5 výzvy). 

4. Vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 3 výzvy). 

5. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (podľa bodu 8 tejto výzvy). 

 

 

14.  Podmienky fakturácie:  

 

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 

splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Dodávateľ je oprávnený vystaviť 

faktúru až po odsúhlasení obstarávateľom.  

 

15.  Kritéria na hodnotenie ponúk:  

 

Celková najnižšia cena s DPH v EUR za celý  predmet zákazky. 

 

 

16.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

A. Všetkým uchádzačom bude oznámená úspešnosť / neúspešnosť ich predloženej ponuky. 

Úspešného uchádzača vyzve verejný obstarávateľ na podpis Zmluvy o dielo. 

 

B. Doklady a dokumenty uchádzača musia byť v slovenskom/českom jazyku. Ak má 

uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty musia byť 

predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do úradného 

slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Preklady dokladov 

musia byť úradne opatrené s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými prekladateľmi. 

 

C. Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby 

v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi kontrolu/audit 

obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a uchádzač 

je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere. 

 

D. Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu 

s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora. 

 

E. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť v ponuke predložené 

ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, ak nie je uvedené inak. 

  

F. V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádza konkrétny typ výrobku, výrobca, 

výrobný postup, značka, patent, krajina alebo miesto pôvodu alebo výroby možno 

predložiť aj ekvivalent v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z o VO. 

 

G. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Operačného programu Kvalita životného 

prostredia a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa v rámci výzvy 

OPKZP. 
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H. Uchádzač (úspešný uchádzač) berie na vedomie a súhlasí, že v prípade neschválenia 

procesu verejného obstarávania poskytovateľom pomoci stráca zmluva o dielo platnosť a 

účinnosť v plnom rozsahu bez a úspešný uchádzač sa nebude domáhať žiadneho 

finančného alebo vecného plnenia od verejného obstarávateľa. 

 

I. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

Zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

webovej stránke obstarávateľa a po splnení odkladacej podmienky spočívajúcej 

v nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na 

realizáciu diela uzatvorenú medzi objednávateľom a príslušným 

Riadiacim/Sprostredkovateľským orgánom a zároveň po schválení tejto Zmluvy 

príslušným Riadiacim/Sprostredkovateľským orgánom v rámci administratívnej kontroly 

dokumentácie verejného obstarávateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 Sprievodná správa a súhrnná technická správa, technické nákresy 

Príloha č. 2 Návrh Zmluvy 

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie – vzor 

Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 5 Výkaz výmer 

 

 

 

V Kozárovciach dňa 20.07.2018 

 

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

Ing. Jozef Majer 

starosta 
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Príloha č. 3 Výzvy 

Vyhlásenie uchádzača 
(vyplní uchádzač) 

 

Názov zákazky: Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kozárovce 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

Obchodné meno:  

Sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

číslo účtu vo formáte IBAN:   

Kontaktná osoba:  

Telefónne číslo na kontaktnú osobu:  

Email na kontaktnú osobu:  

 

Čestne vyhlasujem, že: 

 

a) som oprávnený poskytovať služby na predmet zákazky a spĺňam podmienky osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, stanovené verejným 

obstarávateľom, 

b) súhlasím s podmienkami verejného obstarávania a obchodnými podmienkami uvedenými vo 

výzve a v návrhu zmluvy na predloženie ponuky, 

c) uvedené údaje sú pravdivé a potvrdzujem úplnosť všetkých dokladov a údajov uvedených 

v ponuke, že sú v súlade s výzvou na predloženie ponuky a jej prílohami 

d) súhlasím so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s realizáciou verejného obstarávania. 

 

 

 

 

V ..................................., dňa ........................... 

 

 

 

 

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

Meno, priezvisko a podpis  

oprávnenej osoby uchádzača 

odtlačok pečiatky 
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Príloha č. 4 Výzvy 

Návrh na plnenie kritérií 
(vyplní uchádzač) 

 

 

Názov zákazky: Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kozárovce 

 

Obchodné meno:        

Sídlo:  

IČO: 

IČ DPH:  

 

 

Názov zákazky 
Cena 

(v eur bez DPH) 
20% DPH 

(v eur) 
Cena celkom  
(v eur s DPH) 

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce 

Kozárovce 
   

 

 

 

Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, upozorní na túto skutočnosť v tomto dokumente. Obstarávateľ 

bude ponúknutú cenu považovať za konečnú. 

 

 

 

 

 

V ..................................., dňa ........................... 

 

 

 

 

 

 

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

Meno, priezvisko a podpis  

oprávnenej osoby uchádzača 

odtlačok pečiatky 

 

 

 

 

 

 

 


