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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov:    Obec Nacina Ves 

IČO:   00325511 

DIČ:    2020739061                                      

Kontaktná adresa: Obecný úrad Nacina Ves 229, 072 21  Nacina Ves                 

Zastúpená :  Anton Šandor – starosta obce  

Tel.:   0908992806                           

Email:                 nacinaves@nacinaves.sk    

 

2. Názov zákazky:  

„NACINA VES – rekonštrukcia časti oplotenia a terénne úpravy pri MŠ“ 
 

2.1 Miesto dodania predmetu zákazky 

      Miestom dodania predmetu zákazky je: 

a) Obec Nacina Ves 

b) Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky 

„NACINA VES – rekonštrukcia časti oplotenia a terénne úpravy pri MŠ“  aby si 

sami overili potrebný rozsah prác a získali potrebné informácie a podklady 

nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná 

a zohľadňovala celý objem potrebných prác. Výdavky spojené s obhliadkou idú na 

ťarchu záujemcu. 

 Účasť na obhliadke je nepovinná aj záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky, môže predložiť 

cenovú ponuku na predmet zákazky 

 

      3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):   

 45000000-7 - Stavebné práce 

 45220000-5 - Inžinierske práce a stavebné práce 

 45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín 

 45112700-2 - Terénne úpravy 

 45340000-2 - Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných zariadení 

 45232410-9 - Kanalizačné práce 

 45233220-7 - Práce vrchnej stavby ciest 

 45233222-1 - Dláždiace práce 

 45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek 

 44423750-3 - Kryty kanálov 

 45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce 

 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
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4. Opis predmetu obstarávania:   

Projekt rieši rekonštrukciu časti oplotenia a terénne úpravy pri MŠ.  

Objektová skladba: 

Rekonštrukcia časti oplotenia Materskej školy 

Rekonštrukcia spevnenej plochy pred MŠ 

Popis prác: 

- vybúranie a demontáž kompletnej konštrukcie oplotenia B5 – polia, stĺpiky, múriky 

- vybúranie kompletnej konštrukcie mostíka B2 a mostíka B3 

- rozoberanie dláždeného rigola z bet. kociek B1 

- odkop terénu o hr. 0,35 mm na ploche cca 175 m2 

- výkop ryhy pre základ oplotenia v celkovej dĺžke cca 56,0 m 

- betónovanie základu múrika pre oplotenie s osadením stĺpikov pre oplotenie, brány a bránky 

- murovanie tvárnic oplotenia so zálievkou z betónu a krycou doskou 

- montáž plotových dielcov, brány a bránok z profilovanej ocele v farebnom prevedení 

- doplnenie oplotenia ku Stacionáru 4,95m 

- montáž potrubia pre dažďovú kanalizáciu z PVC DN 400 mm 

- montáž tvaroviek a objektov na potrubí, odbočky, revízne šachty, uličné vpuste – 2ks 

- podkladové vrstvy pod konštrukciu spevnenej plochy: štrkodrva hr.150 mm, podkladový 

železobetón hr. 150 mm armovaný kari sieťovinou, asfaltový betón o hr. 50 mm. 

-  dláždenie rigolu za spevnenou plochou o dĺžke 15 m. 

-  dokončovacie práce, terénne úpravy  

 

   Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 

špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií 

uvedených v opise predmetu zákazky  alebo  uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v 

ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy  alebo v inom dokumente ktorý tvorí súčasť výzvy na 

predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny 

typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku 

tak, že navrhne  nahradenie  takéhoto  výrobku 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 sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, 

príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v 

rovnakej alebo vyššej kvalite. 

 Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.2: zadanie - výkaz výmer. 

 

5. Cena:  

Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:  

ako cena celkom bez DPH, výška a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH.  
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Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:   35. 271,25 EUR bez DPH  

 

7. Rozdelenie predmetu: NIE 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:  

do 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska 

 

10. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2017 

 

11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 18. 08. 2017 o 11,00 hod.  

  Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu obce v uzavretom obale 

s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. Obal musí byť 

označený textom: „Ponuka – názov zákazky – Neotvárať“. Ponuka doručená po uplynutí 

lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti záujemcovi neotvorená,. 

   Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je 

možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po 

uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná 

oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po 

uplynutí lehoty na podávanie ponúk; 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. 

 

12. Podmienky účasti uchádzačov: 

12.1 Osobné postavenie 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi 

podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo 

ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú 

predmetom tejto zákazky. 

 

12.2 Návrh na plnenie kritérií: 

Vyplnená príloha č.1:  NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIÍ - SÚŤAŽNÁ PONUKA 

Vyplnená príloha č.2:  ZADANIE - Výkaz výmer 
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13. Kritéria na hodnotenie ponúk:   

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena v EUR s DPH za zhotovenie 

predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača 

ako „cenová ponuka“. Ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky s DPH bude 

úspešná a umiestnená na I. mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na 

základe predloženej cenovej ponuky.     

  

      14. Podmienky financovania:  

  Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa.  

Platba za zhotovené dielo bude realizovaná po zhotovení diela a jeho odovzdaní verejnému 

obstarávateľovi na základe vystavenej faktúry a skutočne vykonaných stavebných prác, 

potvrdených objednávateľom.  

Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby ani preddavky na zhotovenie diela.  

Lehota splatnosti faktúry medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela je stanovená na 30 dní 

od dátumu jej doručenia objednávateľovi.  

Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, v prípade, že nebude mať tieto náležitosti, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v takomto prípade sa preruší 

plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej 

faktúry objednávateľovi.  

Verejný obstarávateľ vykoná platbu za zhotovenie diela na základe  jednej faktúry.      

  

15. Typ zmluvy: Zmluva o dielo 

- zmluva o dielo podľa § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

(Obchodný zákonník)  

- požiadavky verejného obstarávateľa na náležitosti zmluvy o dielo:  

 záručná doba na dielo: min. 24 mesiacov   

 zhotoviteľ je povinný vykonať aj všetky ďalšie výkony a činnosti potrebné na to, 

aby objednávateľ mohol dielo použiť na plánovaný účel, 

 zhotoviteľ vykoná dielo podľa špecifikácie stanovenej výkazom výmer a zhotovené 

dielo bude mať vlastnosti a akosť podľa príslušných záväzných a smerných STN 

v závislosti od charakteru predmetu zákazky,  

 

16. Doplňujúce informácie: 

1) Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené 

ponuky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky  verejného obstarávateľa stanovení vo 

výzve na predkladanie  ponúk.   Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný 

obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 10 pracovných dní od 

vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi 

v lehote, že jeho ponuku neprijal.  

2) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok:  splnil všetky 

podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.  
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3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 

obstarávanie zrušiť v prípade ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených  

  v tejto výzve; 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 

-nebude predložená ani jedna ponuka. 

4) Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 

obstarávaní.  

5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

Upozornenie:  

Táto výzva na predloženie cenovej ponuky je postup zadávania zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác, pri ktorom sa uplatňuje ustanovenie § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní.  Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nemá zákonom stanovené 

formálne  pravidlá, (ktorá vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky je zákazkou s nízkou 

hodnotou)  postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie daného predmetu zákazky 

boli primerané jeho kvalite a cene, za dodržania základných princípov verejného obstarávania 

– princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a 

princípu proporcionality, princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti. , v  nadväznosti na 

sociálne hľadisko „podpora dôstojnej práce“ a „podpora dodržiavania sociálnych a 

pracovných práv“ .    

Predložené cenové ponuky uchádzačov, ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije na iný 

ako vyššie uvedený účel a bez súhlasu uchádzačov. 

 

 

Nacina Ves, dňa 08.08.2017 

 

 

 

 

 

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

Anton Š A N D O R 
starosta obce 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 ZADANIE – Výkaz výmer  
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