
 
 

 
 

                                      
 

Obec Nacina Ves   
Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves  

_________________________________________________________________________________ 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY 
(prieskum trhu) 

 
v rámci postupu zadávania zákazky podľa ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa Príručky pre verejné 
obstarávanie verzia 4.1 (ods. 2.8.2.2) 

 

Obec Nacina Ves, 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 vyzýva na predkladanie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:  

 

„PRÍSTAVBA A REKONŠTRUKCIA MŠ V NACINEJ VSI – DIDAKTICKÉ POMÔCKY“ 
 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO 
Názov verejného obstarávateľa:   Obec Nacina Ves 
Sídlo:   Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves  
Štatutárny orgán: Anton Šandor, starosta obce  
IČO:  00 325 511        
Email:  nacinaves@nacinaves.sk; 
 
2. MIESTO PREDKLADANIA PONUKY:  Obec Nacina Ves, Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves   

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Anton Šandor, starosta obce  

3. PREDMET ZÁKAZKY: 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru vr. súvisiacich služieb - doprava na miesto určenia, vyloženie na 
určenom mieste pre vybavenie materskej školy v rámci implementácie projektu s názvom: Prístavba a 
rekonštrukcia Materskej školy v Nacinej Vsi v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (kód výzvy: OPLZ-PO6-
SC612-2018-1).  
 
Podrobný rozsah, špecifikácia a množstvo je uvedené v prílohe č. 1 ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
výzvy.   
 
Druh zákazky: dodanie tovaru vrátane súvisiacich služieb 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 
Miesto dodania predmetu zákazky: objekt Materskej školy v obci Nacina Ves  
Lehota dodania predmetu zákazky:  do 2 mesiacov odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa na 
plnenie predmetu zmluvy (na základe účinnej Kúpnej zmluvy).     
 
4. MENA CENY A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY 
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.  
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude konečná a je stanovená 
ako cena dohodou zmluvných strán ako cena maximálna (ďalej len „ zmluvná cena“). 
Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu podľa bodu 
3. tejto výzvy    
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Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu uvedie v zložení:  
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH    
Sadzba DPH a výška DPH 
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom 
DPH, upozorní v ponuke.  
Spôsob určenia ceny predmetu zákazky 
- Ponuková cena, musí byť zostavená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996  Z. z. o cenách, vyhlášky č. 87/1996 Z. 

z., ktorou sa tento zákon vykonáva a je stanovená ako cena konečná,  
- Má sa za to, že zisk a režijné náklady sú súčasťou ceny uvedenej v ponuke.  
 
5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:  
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky 
 
6. VARIANTNOSŤ PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY: 
Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť variantnosť ponuky. V prípade, ak bude ponuka predložená vo 
variantoch, verejný obstarávateľ nezaradí ponuku do vyhodnotenia. 
Lehota viazanosti ponuky:  do 31.12.2020 
 
7. PODKLADY A VYSVETĽOVANIE  POSKYTNUTÝCH PODKLADOV NA VYPRACOVANIE PONUKY 

Súťažné podklady sú súčasťou výzvy na predkladanie ponuky.  
1. Ktorýkoľvek oslovený hospodársky subjekt alebo hospodársky subjekt, ktorý prejaví záujem o predloženie 

ponuky, môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej 
poskytnutej dokumentácii najneskôr však dva pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a 
to priamo u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa – email: initedvo@gmail.com;  

2. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie 
ponúk, alebo v inej poskytnutej dokumentácii potrebných na vypracovanie ponuky osloveným 
hospodárskym subjektom prostredníctvom elektronickej komunikácie.  

3. Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlením informácií dôjde k 
podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky. 

4. O predĺžení lehoty na predkladanie ponuky verejný obstarávateľ bezodkladne oboznámi oslovené 
hospodárske subjekty.  
 

8. TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
1. Kúpna zmluva podľa § 409 a nás. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)  
2. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ využíva na finančné plnenie predmetu zmluvy zdroje ŠF EÚ, 

požaduje, aby úspešný uchádzač strpel výkon kontroly a auditu v súlade s so všeobecne zmluvnými 
podmienkami k Zmluve o NFP.  

3. Zmluva sa uzatvára s tzv. odkladacím účinkom, t.j. nadobudnutie účinnosti zmluvy je naviazané na 
výsledok kontroly verejného obstarávania poskytovateľom NFP. O výsledku kontroly Kupujúci 
bezodkladne oboznámi Predávajúceho. V prípade negatívneho výsledku kontroly má Objednávateľ právo 
odstúpiť bez udania iného dôvodu a Predávajúci s takýmto odstúpením súhlasí. 

4. Obchodné podmienky sú podrobne uvedené v prílohe tejto výzvy, ktoré sú pre uchádzača záväzné.   
 
9. PODMIENKY FINANCOVANIA  PREDMETU ZÁKAZKY (PLATOBNÉ PODMIENKY) 
1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, zo zdrojov ŠF EÚ – 

Operačný program Ľudské zdroje a zo štátneho rozpočtu SR. 
2. Fakturácia sa uskutoční po odovzdaní a prevzatí tovaru.  
3. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby ani preddavky 
4. Podrobne sú platobné podmienky uvedené v prílohe výzvy – návrh kúpnej zmluvy.   
 
10.  PODMIENKY UZAVRETIA ZMLUVY (PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČA)  
Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, 
aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky:  

mailto:initedvo@gmail.com


 

1.  Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1     
 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá    
 predmetu zákazky. 
 Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá  predmetu  
 zákazky, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom  
 registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

2. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1  
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní  
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania  
alebo obvyklého pobytu.  
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý  
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona o VO. Túto skutočnosť si overí verejný  
obstarávateľ sám na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je  
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 
Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa 40 ods. ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní t.j , že u 
uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt 
záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní) – túto skutočnosť verejný obstarávateľ skúma  počas 
celého procesu verejného obstarávania.    

 
11. OBSAH PONUKY 
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo oprávnenou 
osobou za uchádzača a musí obsahovať:  
1. Identifikačné údaje uchádzača – názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, DIČ, štatutárny 

orgán, kontaktná osoba – telefón, email. 
2. Návrh na plnenie kritéria – podpísaná oprávnenou osobou uchádzača (podľa vzoru v prílohe výzvy),  
3. Návrh kúpnej zmluvy – podpísaná oprávnenou osobou uchádzača/pot. dodávateľa (podľa vzoru v prílohe 

výzvy),  
4. Špecifikácia ceny za predmetu zákazky,  podpísaná oprávnenou osobou uchádzača 

 

12. LEHOTA, MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY  
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na deň: 13.05.2020 do 12.00 hod.  
Miesto predkladania ponúk: sídlo verejného obstarávateľa:  
Obec Nacina Ves, Nacina Ves 229, 072 21 Nacina Ves 
Ponuka uchádzača bude doručená prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, musí byť  vložená 
do neprehľadnej obálky s uvedením nasledovných údajov a označením:  
- názov a adresa verejného obstarávateľa,  
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača,  
- heslo súťaže:  „Prístavba a rekonštrukcia MŠ – didaktické pomôcky“. 
 
Otváranie ponúk: bude neverejné dňa 14.05.2020 v sídle verejného obstarávateľa  

13. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK, PRAVIDLÁ JEHO UPLATNENIA A SPÔSOB VYHODNOTENIA  
1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena v EUR s DPH za dodanie tovaru podľa 

požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako „návrh na plnenie kritéria“.  
2. 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 ceny predloženej v jednotlivých ponukách. 
   

14. VYHODNOTENIE PONÚK A OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 
Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky, ktoré boli predložené v lehote na predkladanie ponúk, splnili 
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené vo výzve na predkladanie 
ponúk. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponuky verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi 
neotvorené.    
V prípade, ak z predložených ponúk nebude zrejmé jednoznačne preukázateľné splnenie požiadaviek na 
predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľ stanovil vo výzve na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ 
požiada o vysvetlenie, pričom takýmto vysvetlením nemôže dôjsť k zmene ponuky, ktorá bola predložená v 
lehote na predkladanie ponúk.     



 

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
elektronicky.    
 
15.   OSOBY URČENÉ PRE STYK S HOSPODÁRSKYMI SUBJEKTMI:  
 Ing. Monika Bajužíková, kontakt. email: initedvo@gmail.com; mob. + 421 907 903 482 
 
16. JAZYK A KOMUNIKÁCIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
Verejný obstarávateľ týmto upovedomuje hospodárske subjekty, že komunikácia a výmena informácií v tomto 
verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať v slovenskom (štátnom) jazyku písomne prostredníctvom pošty, 
iného doručovateľa (vrátane osobného doručenia), elektronických prostriedkov (emailom), alebo ich 
kombináciou (neuplatňuje sa ust. § 20 vo väzbe s § 117 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní). Celá ponuka a 
tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku (slovenskom). Ak je doklad alebo 
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka (to 
neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku).   
 

17.    ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
1. Verejný obstarávateľ stanoví aritmetický priemer cien v EUR bez DPH za predmet zákazky uvedených v 

ponukách uchádzačov ako predpokladanú hodnotu zákazky podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní. V 
prípade, že aritmetický priemer cien v Eur bez DPH bude do 30 000,00 EUR, verejný obstarávateľ vyhodnotí 
uskutočnený prieskum trhu s identifikáciou úspešného uchádzača podľa § 117 zákona o verejnom 
obstarávaní.   

2. Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 
písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní.  

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že predložené 
ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami 
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje nevyhodnotiť prieskum trhu, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu uskutočňovaný.   
 

 
 

Anton Šandor, starosta obce 
           Štatutárny orgán verejného obstarávateľa 

Nacina Ves,  dňa  28.04.2020 
Prílohy:  

- Príloha č. 1 -  Opis predmetu zákazky (špecifikácia, technické parametre, množstvo) 
- Príloha č. 2 -  Návrh na plnenie kritéria – vzor  
- Príloha č. 3 – Špecifikácia ceny predmetu zákazky  
- Príloha č. 4 – Obchodné podmienky - návrh kúpnej zmluvy  
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