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Výzva na predloženie ponuky 

(zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác) 

 

Obec Víťaz, ako verejný obstarávateľ 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 (ďalej len „ZVO“) Vás 

žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom: 

 

„Chodník smer MŠ – Kluknava, v obci Víťaz” 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO: 

 

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Víťaz 

Sídlo:      Víťaz 111, 082 38 

Štatutárny zástupca:    Ing. Ján Baloga, starosta obce 

IČO:     00327981 

DIČ:     2020548233 

Tel.:     +421 905 470 182 

E-mail:     obecvitaz@obecvitaz.sk 

Internetová stránka:   www.obecvitaz.sk 

Bankové spojenie:   VÚB a.s. 

Číslo účtu:    20723572/0200 

IBAN                                                       SK29 0200 0000 0000 2072 3572        

Kontaktná osoba:   

Vo veciach verejného obstarávania:   

Kontaktná osoba:    Mgr. Michal Magda 

Telefón:    +421 948 082 383 

Email:     tsp@obecvitaz.sk 

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

 

Uchádzač predloží ponuku vypracovanú v súlade s bodom 11 tejto Výzvy na predloženie ponuky poštou, 

alebo osobne, na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1. 

 

3. Predmet obstarávania: 
 

3.1 Názov predmetu zákazky: „Chodník smer MŠ – Kluknava, v obci Víťaz“. 

 

3.2 Druh zákazky: stavebné práce 

 

3.3 Predmetom zákazky je novostavba chodníka pozdĺž cesty III/3420 v mieste jestvujúcej cestnej 

priekopy a zároveň rozšírenie spevnenej krajnice cesty III/3420 v úseku medzi navrhovaným chodníkom 

a okrajom existujúcej komunikácie. Zároveň rieši nevyhnutné odvodnenie cesty III/3420 a chodníka 

výstavbou odvodňovacieho potrubia ako náhradu za otvorenú cestnú priekopu. Súčasťou stavby je aj 

rozšírenie chodníka v mieste autobusového nástupišťa, priechod pre chodcov, nasvetlenie priechodu a 

úprava a dobudovanie jestvujúceho chodníka v mieste priechodu pre chodcov znížením obrubníka a 

uložením dlažby pre nevidiacich, preložka jestvujúceho stĺpa el. vedenia a stĺpa verejného rozhlasu. 
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Navrhované stavebné práce sú v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer  

a projektovej dokumentácie (Príloha č.: 1_Projektová dokumentácia). 

 

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne 

alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

 

Hlavný CPV kód:   45000000-7   Stavebné práce 

Doplňujúce CPV kódy:  45213316-1   Inštalačné práce na chodníkoch 

45112000-5   Výkopové zemné práce a presun zemín 

45233161-5                   Stavebné práce na stavbe chodníkov 

 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technickej špecifikácie, vrátane projektovej dokumentácie, tvorí 

prílohu č. 1 tejto výzvy (Príloha č.: 1_Projektová dokumentácia). 

 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
 

4.1 Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o dielo. 

 

4.2 S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka splnila požiadavky určené verejným obstarávateľom vo 

Výzve na predkladanie ponúk, podmienky účasti a na základe výsledku, podľa kritéria na vyhodnotenie 

ponúk, ktorým je najnižšia cena, bude podpísaná zmluva o dielo, ktorá je predmetom tohto verejného 

obstarávania (Príloha č. 2_Návrh Zmluvy o dielo). 

 

4.3  Osobitné podmienky plnenia zmluvy 

 

4.3.1 Zriadenie pracovného miesta: dodávateľ stavebných prác sa v Zmluve o dielo zaväzuje, že 

počas celej doby realizácie danej zákazky, zamestná na realizáciu predmetnej aktivity minimálne 1 osobu 

dlhodobo nezamestnanú v mieste realizácie zákazky, ktorá pochádza z miestnej marginalizovanej rómskej 

komunity Víťaz - Dolina, ktorá je zapísaná v Atlase rómskych komunít 2013. Pri hľadaní vhodného 

uchádzača o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Zamestnaním sa 

rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s vybraným uchádzačom o zamestnanie Zhotoviteľ 

zamestná uchádzača o zamestnanie najneskôr do dátumu začatia stavebných prác a v uvedenej lehote 

splnenie tejto podmienky preukáže objednávateľovi. Ak v priebehu plnenia zmluvy príde z akéhokoľvek 

dôvodu k skončeniu pracovného pomeru s osobami, ktoré zamestnal zhotoviteľ, zhotoviteľ najneskôr do 7 

dní, zamestná iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa tejto zmluvy. V prípade ak je 

zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 eur za každý deň omeškania. 

 

4.3.2 Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú tretím osobám v súvislosti s vykonávaním činností súvisiacich s predmetom zmluvy. Uchádzač 

je povinný toto poistenie udržiavať a financovať počas platnosti zmluvy. Rovnako je uchádzač povinný 

informovať verejného obstarávateľa aj o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa tohto poistenia. 

 

4.3.3 Pred dňom odovzdania staveniska medzi Objednávateľom (verejným obstarávateľom) a 

Zhotoviteľom (úspešným uchádzačom) je Zhotoviteľ povinný na základe výzvy Objednávateľa do troch 

pracovných dní zložiť na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy depozit vo výške 

5 000,00 EUR. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, 
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ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa a ktorých porušenie 

zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa. Objednávateľ má právo 

uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit v plnej 

výške alebo jeho alikvótnu časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu 

odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. 

 

4.4 Záruka na dielo sa požaduje v dĺžke 60 mesiacov. 

 

4.5 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky a 

osobitných podmienok plnenia sú uvedené v návrhu Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy (Návrh 

zmluvy o dielo). 

 

4.6 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého 

subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač 

ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými 

osobami podľa tohto predpisu. 

 

 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

 

5.1 Predmetom zákazky sú stavebné práce na projekte: Chodník smer MŠ – Kluknava, v obci Víťaz. 

 

5.2 Stavba je členená na stavebné objekty: 

SO 01 – Chodník A 

SO 02 – Osvetlenie priechodu pre chodcov – Chodník A 

 

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 (Príloha č.: 1_Projektová dokumentácia), 

ktorú vypracoval Ing. Marek Medoň, Alexandra Matušku č. 6414/12, 080 01 Prešov. 

 

5.3 Pred predložením cenovej ponuky je nutná obhliadka miesta predmetu obstarávania z dôvodu 

oboznámenia sa zo špecifickými podmienkami miesta predmetu zákazky. Uchádzačom, ktorí prejavia 

záujem, bude umožnená fyzická obhliadka miesta za účelom oboznámenia sa so skutkovým stavom 

predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie zákazky sú na ťarchu záujemcu. 

Kontaktná osoba je uvedená v bode 1. tejto výzvy. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 

Predpokladanú hodnotu zákazky stanovil verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených v § 

6 ZVO vo výške:  178 475,02 EUR bez DPH. 

 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

 

7.1 Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať predmet zákazky v obci Víťaz, okres Prešov, v km 

4,074 cesty III/3420 a koniec objektu je v km 3,490 cesty III/3420 v smere do obce Široké. 

 



 

 

O B E C   V Í Ť A Z    
Obecný úrad 

 

 Adresa: Víťaz 111,082 38                                                      tel :  051 7 911 306     

 IČO: 00327981                                                                                      Fax: 051 7 493 580     

 DIČ: 2020548233                                                                                  e-mail: obecvitaz@obecvitaz.sk 

 

7.2 Lehota vykonania stavebných prác v rámci harmonogramu realizácie je stanovená maximálne do 

90 kalendárnych dní od protokolárneho odovzdania staveniska. 

 

8. Financovanie predmetu zákazky: 
 

8.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obstarávateľa. 

 

8.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 

 

8.3 Splatnosť faktúry je 90 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi po 

protokolárnom odovzdaní predmetu zákazky v požadovanej lehote. 

 

8.4 Na tento predmet zákazky je určený rozpočet podľa projektovej dokumentácie vo výške: 

178 475,02 EUR bez DPH. 

 

9. Podmienky účasti: 

 

9.1 Osobné postavenie vrátane požiadaviek zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov 

 

9.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ich splnenie uchádzač 

preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. 3, resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 152 v súlade s 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálu alebo úradne osvedčených fotokópií 

dokladu. 

 

9.1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: 

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani 

prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov 

Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, 

zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania 

teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin 

obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin 

machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje 

voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných 

predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani 

nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 

nedostatok majetku, 

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, 

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho 
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práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, 

ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, 

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ 

preukázať. 

 

9.1.3 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1, ak 

nie je ustanovené inak:  

a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

b) písm. b) doloženým potvrdením Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri 

mesiace, 

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného 

colného úradu nie starším ako tri mesiace, 

d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky, 

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

 

9.1.4 podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady 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. Hospodársky subjekt 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, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom 

obstarávaní a sú naďalej platné. 

 

9.2 Ekonomické a finančné postavenie 

 

9.2.1 Podľa § 33 ods. 1 písm. a) kladné vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky/pobočiek 

zahraničnej banky/zahraničných bánk, v ktorej/ktorých je uchádzač klientom o schopnosti uchádzača plniť 

finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, 

resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač 

predloží požadované vyjadrenie od každej banky, v ktorej má otvorený účet a záväzky. Vyjadrenie banky 

musí byť aktuálne, vydané bankou, nie staršie ako tri (3) mesiace ku dňu predloženia ponúk. Vyjadrením 

banky alebo pobočky zahraničnej banky môže byť i prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o 

poskytnutí úveru v období realizácie zmluvného vzťahu (6 mesiacov). 

 

9.2.2 Uchádzač je povinný predložiť zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

tretím osobám v súvislosti s vykonávaním činností súvisiacich s predmetom zmluvy, minimálne vo výške 

PHZ. 

 

9.3 Technická a odborná spôsobilosť 

 

9.3.1 Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre § 34 ods.1 písm. b): Podmienkou účasti je 

predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania (2017, 2018 a 2019) a uchádzači preukážu zrealizované stavebné práce rovnakého alebo 

podobného charakteru ako je predmet zákazky a to v celkovej hodnote vo výške 100 000,00 € bez DPH 

alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (vyplnená Príloha č. 3). Za stavebné práce rovnakého alebo 
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podobného charakteru sa považujú práce na realizáciu výstavby objektov pozemných stavieb, 

uskutočnenie stavebných prác súvisiace s rekonštrukciou a realizáciou stavieb, budov občianskej 

vybavenosti alebo uskutočnenie stavieb bytových a nebytových budov a pod. Stavba na účely tohto zákona 

je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu a 

uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa. 

 

Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení 

uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 

 

a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 

b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také 

potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich 

uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúci ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe 

ktorého boli uskutočnené. 

 

9.3.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti 

stavbyvedúceho vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov v úradne overenej 

fotokópii s originálom odtlačku pečiatky a s originálom podpisu odborne spôsobilej osoby (stavbyvedúci), 

alebo iný ekvivalentný doklad preukazujúci túto skutočnosť pre minimálne jedného stavbyvedúceho, ktorý 

bude zodpovedný za riadenie stavebných prác (pozemné stavby) a plnenie zmluvy. Uchádzač ďalej 

predloží vyhlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na 

plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky. 

 

9.3.3 Čestné vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov s uvedením ich pracovnej 

pozície. Týmto dokumentom uchádzač preukáže dlhodobú schopnosť vecne a odborne plniť predmet 

zákazky tým, že preukáže svoje stabilné stavebné kapacity v oblasti ľudských zdrojov. Za tieto kapacity sa 

považuje priemerný ročný počet zamestnancov, minimálne piatich zamestnancov profesie stavbár v 

pracovno-právnom vzťahu s uchádzačom v roku 2019. Za primeraný doklad sa považuje výučný list, 

maturitné vysvedčenie, potvrdenie o rekvalifikácií v oblasti stavebníctvo profesia stavbár. 

 

9.3.4 Podľa § 34 ods. 1 písm. l) uchádzač uvedie podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač 

v úmysle zabezpečiť subdodávateľom. 

 

9.3.5 Podľa § 34 ods. 3 uchádzač alebo záujemca môže využiť technické a odborné kapacity 

inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému 

obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej 

spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť 

preukáže záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a 

odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z 

písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania 

zmluvného vzťahu. 

 

9.3.6 Uchádzač v ponuke predloží platný certifikát systému manažérstva kvality v zmysle 

požiadaviek EN ISO 9001, respektíve ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ 

uzná ako rovnocenný certifikát systému manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu 

EÚ v súlade s § 35 ZVO. 
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9.3.7 V detailnej technickej špecifikácii na vlastnom formulári uchádzač uvedie konkrétne typy 

materiálov a výrobkov ktoré uchádzač hodlá pri realizácii zákazky použiť. Verejný obstarávateľ požaduje 

pre každý ponúkaný výrobok predloženie jeho technickej špecifikácie (napr. katalógový list s detailným 

technickým popisom a vyobrazením) a predloženie kópie (kópia nemusí byť úradne overená) skúšobného 

protokolu alebo osvedčenia vydaného orgánom posudzovania zhody výrobku. 

 

 9.4 Zelené verejné obstarávanie 

 

 Uchádzač v ponuke predloží platný certifikát systému environmentálneho manažérstva v zmysle 

požiadaviek EN ISO 14001, respektíve ekvivalent, vydaný nezávislou inštitúciou. Verejný obstarávateľ 

uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom 

členského štátu EÚ v súlade s § 36 ZVO. 

 

9.5 Sociálny aspekt 

 

Uchádzač sa v Zmluve o dielo zaväzuje, že počas celej realizácie danej zákazky, zamestná na 

realizáciu predmetnej aktivity minimálne 1 osobu dlhodobo nezamestnanú v mieste realizácie zákazky, 

ktorá pochádza z miestnej marginalizovanej rómskej komunity Víťaz - Dolina, ktorá je zapísaná v Atlase 

rómskych komunít 2013. Pri hľadaní vhodného uchádzača o zamestnanie poskytne objednávateľ 

zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Zamestnaním sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, 

pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s 

vybraným uchádzačom o zamestnanie. Zhotoviteľ zamestná uchádzača o zamestnanie najneskôr do 

dátumu začatia stavebných prác a v uvedenej lehote splnenie tejto podmienky preukáže objednávateľovi. 

Ak v priebehu plnenia zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k skončeniu pracovného pomeru s osobami, 

ktoré zamestnal zhotoviteľ, zhotoviteľ najneskôr do 7 dní, zamestná iného uchádzača o zamestnanie 

spĺňajúceho podmienky podľa tejto zmluvy. V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností 

podľa tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 

eur za každý deň omeškania. 

 

10. Lehota viazanosti ponuky 

 

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2021. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty 

viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia 

lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do 

uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

 

11. Pokyny na zostavenie ponuky: 
 

Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje službu a 

predložila ponuku. Ponuka uchádzača musí obsahovať minimálne nasledovné doklady a údaje: 

 

a. Identifikačné údaje uchádzača: 
 

Minimálne požadované údaje: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČDPH, telefón, fax, e-mail, 

webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu. 
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b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
 

Predloží uchádzač vyplnením formuláru, ktorý tvorí prílohu číslo 4 (Návrh na plnenie kritéria) tejto Výzvy 

na predloženie ponuky. Cena musí byť uvedená ako cena celkom za daný predmet zákazky s DPH 

uvedená v EUR. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH túto skutočnosť uvedie v návrhu na plnenie kritérií. 

 

 

c) Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky: 

 

Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená 

v slovenskom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku,  musí 

byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu 

predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku 

nemusia byť preložené do slovenského jazyka. 

 

d) Cenovú ponuku predloží uchádzač poštou alebo osobne v neprehľadnom obale, pričom okrem svojej 

adresy a adresy verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1 tejto Výzvy na predloženie ponuky aj nápis: 

„Chodník smer MŠ – Kluknava, v obci Víťaz - NEOTVÁRAŤ“. 

 

12. Lehota na predloženie ponuky: 
 

Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do: 03.06.2020 do 15:00 hod. Rozhodujúci je termín 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky predložené po tomto stanovenom termíne nebudú 

zaradené do vyhodnocovania a budú vrátené uchádzačovi neotvorené. 

 

13. Spôsob predloženia ponuky: 
 

Uchádzač predloží ponuku poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto Výzvy na predloženie 

ponuky (termín osobného predloženia ponuky si odporúča verejný obstarávateľ vopred dohodnúť na 

telefónnom čísle uvedenom v bode 1 tejto Výzvy na predloženie ponuky – Kontaktná osoba). 

 

14. Zábezpeka 

 

14.1 Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka zabezpečuje ponuku uchádzača počas lehoty 

viazanosti ponúk. 

 

14.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 10.000,- EUR 

 

14.3 Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky: 

  

 14.3.1 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača - podmienky: Banková záruka môže byť 

vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka"). Z bankovej záruky vystavenej 

bankou musí vyplývať, že: Banka uspokojí veriteľa (verejný obstarávateľ podľa bodu 1) za dlžníka 

(uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa. Banková 

záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 14.2. Banka sa zaväzuje zaplatiť 

vzniknutú pohľadávku do 30 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet 

verejného obstarávateľa. Banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká jej 
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doručením verejnému obstarávateľovi. Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti 

ponúk. 

 

Banková záruka zanikne: 

• plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného 

obstarávateľa, 

• uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky 

voči banke vyplývajúce z vystavenej bankovej záruky. 

 

Uchádzač predloží „záručnú listinu“ v ponuke ako dokument v elektronickej forme ak banka alebo 

pobočka zahraničnej banky „záručnú listinu“ vydala ako elektronický dokument, alebo sa môže rozhodnúť 

predložiť originál „záručnej listiny“ v listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 

1. tejto časti výzva v lehote na predkladanie ponúk. Ak banková záruka nebude súčasťou ponuky 

uchádzača, resp. nebude predložená v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk, bude ponuka 

uchádzača vylúčená z verejného obstarávania. Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím 

lehoty na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z 

bankovej záruky počas doby jej platnosti. 

 

 14.3.2 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa Finančné 

prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa, ktorý je: 

 

Číslo účtu/IBAN: SK29 0200 0000 0000 2072 3572 

Variabilný symbol: ICO uchádzača 

Mena účtu: EUR 

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v čase uplynutia 

lehoty na predkladanie ponúk, ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa, 

bude ponuka uchádzača vylúčená. 

 

 14.3.3 Poistenie záruky: Uchádzač uzavrie poistenie záruky z poisťovňou alebo pobočkou 

zahraničnej poisťovne a to na celú sumu zábezpeky minimálne na obdobie lehoty viazanosti ponúk a to 

takým spôsobom, aby zahrňovalo povinnosť poisťovne plniť finančné prostriedky vo výške zábezpeky 

v prospech beneficienta, ktorým je verejný obstarávateľ v prípade, ak v súlade so zákonom prepadne 

zábezpeka ponuky v prospech verejného obstarávateľa. Uchádzač predloží poistky v ponuke ako 

dokument v elektronickej forme ak poisťovňa alebo pobočka zahraničnej poisťovne poistky vydala ako 

elektronický dokument, alebo sa môže rozhodnúť predložiť originál poistky v listinnej podobe na adresu 

verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk. Ak poistka nebude 

súčasťou ponuky uchádzača, resp. nebude predložená v listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk, 

bude ponuka uchádzača vylúčená. 

 

14.4 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa bodu 14.3 

 

14.5 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa: 

 

a) uplynutia lehoty viazanosti ponúk, 

 

b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

vylúčil z verejného obstarávania alebo ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ zruší použitý postup 

zadávania zákazky, alebo 
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c) uzavretia zmluvy. 

 

14.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač : 

 

a) odstúpi od svojej ponuky alebo 

 

b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu 

15. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: 

 

15.1 Pri  komunikácii  verejný  obstarávateľ  postupuje  podľa  §  20 platného  zákona  o  verejnom 

obstarávaní. V  prípade  nejasností  alebo  potreby  vysvetlenia  podmienok  účasti  vo  verejnom  

obstarávaní,  alebo osobitných podmienok a ostatných požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie 

ponúk a/alebo v inej sprievodnej dokumentácii, alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným 

obstarávateľom, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby 

pre verejné obstarávanie v lehote na predkladanie ponúk. 

 

15.2 Komunikácia súvisiaca s poskytnutím vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky, 

sa uskutoční elektronickou poštou prostredníctvom kontaktnej osoby na e-mailovej adrese: 

tsp@obecvitaz.sk 

 

16. Vysvetľovanie a doplnenie informácií: 

 

Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie a doplnenie informácií stanovených vo výzve pre danú 

zákazku nasledovne: 

 

a) verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom vysvetlenie informácií uvedených 

vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej sprievodnej dokumentácii, najneskôr tri dni pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. 

 

b)  verejný obstarávateľ uverejní vysvetlenie alebo doplnenie informácií v rámci danej zákazky na 

webovej stránke obce Víťaz http://www.vitaz.sk, ktoré súčasne preukázateľne oznámi všetkým známym 

záujemcom elektronickou poštou/emailom. 

 

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

 

Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena za predmet zákazky uvedená v ponuke 

uchádzača. Ak je uchádzač platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom 

DPH, vyhodnotená bude cena celkom. Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkne 

najnižšiu cenu za celý predmet zákazky. 

 

18. Otváranie ponúk: 
 

Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 12 tejto Výzvy na 

predloženie ponuky budú otvorené na adrese sídla kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenej v 

bode 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk dňa 04.06.2020 o 09:30 hod. 

 

 

mailto:tsp@obecvitaz.sk
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19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

18.1 Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou, alebo 

elektronickou formou. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 

ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich 

možné predvídať. 

 

 

 

Vo Víťaze, 26.05.2020 

 

 

 

 

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

Ing. Ján Baloga, v.r. 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č.: 1: PD – Chodník smer MŠ – Kluknava, v obci Víťaz 

Príloha č.: 2: Návrh Zmluvy o dielo 

Príloha č.: 3: Zoznam zákaziek 

Príloha č.: 4: Návrh na plnenie 

 


