
 
1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Výzva na predkladanie ponúk 
v zmysle 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“ ) 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA : 

ÚRADNÝ NÁZOV :  Obec Kráľovce - Krnišov 

ADRESA SÍDLA :  Kráľovce – Krnišov 38, 962 65 Hontianske Nemce 

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO : 00 320 030 

KONTAKTNÁ OSOBA : Ľubomír Slančík, starosta obce 

TELEFÓN / FAX :  +421 45 558 16 19 

MOBIL :   +421 918 898 338 

E-MAIL :   juznesitnokk@stonline.sk 

2. ZATRIEDENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĽA ZÁKONA : 

Obec je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

3. ZDÔVODNENIE REALIZÁCIE ZÁKAZKY BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA : 

Verejný obstarávateľ výber zhotoviteľa realizuje podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní zadaním zákazky 

s nízkou hodnotou, ktorá je zákazkou podľa § 5 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, resp. predmetom 

zákazky nie sú bežne dostupné stavebné práce na trhu určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb 

verejného obstarávateľa. 

4. NÁZOV ZÁKAZKY : 

Projekt : Skvalitnenie zberu triedeného odpadu 

Stavba : Prístrešok pre separovaný odpad 

5. DRUH ZÁKAZKY : 

Jedná sa o zákazku na uskutočnenie stavebných prác podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 

6. HLAVNÉ MIESTO DODANIA : 

KRAJ :  Banskobystrický 

OKRES : Krupina 

OBEC :  Kráľovce - Krnišov 

KATASTER :  Krnišov 

PARC.Č.: KN-C 2003, KN-C 2001 

7. VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA : 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi verejným obstarávateľom ako objednávateľom na jednej 

strane a úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom na strane druhej. 
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8. STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY : 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Prístrešok pre separovaný odpad“, ktorá bude 

uskutočnená v rámci projektu „Skvalitnenie zberu triedeného odpadu“ a ktorých rozsah je uvedený v bode 10. 

Celkový rozsah predmetu zákazky. 

9. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA ( CPV ) : 

HLAVNÝ SLOVNÍK : 45000000–7 Stavebné práce 

10. CELKOVÝ ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY : 

Celkový rozsah predmetu zákazky je stanovený na základe rozpočtu projektu na rok 2017 do výšky požadovanej 

dotácie a vlastných zdrojov podľa nasledovnej tabuľky : 

P.Č. Názov položky Množstvo 
Merná 

jednotka 

Jednotková 

cena bez DPH 

(Eur) 

1. Zemné práce (skrývka ornice a výkopy pre základové pätky) 8,00 m3  

2. 
Zakladanie – betónové základové pätky na štrkovom lôžku 

v zmysle PD (materiál a práce) 
2,10 m3  

3. 
Betónová podlaha so zatretým povrchom vystužená sieťovinou 

uložené na štrkovom lôžku 
22,10 m2  

4. 
Rúrové vedenie – výšková úprava poklopu existujúcej vodomernej 

šachty s novým oceľovým poklopom (dodávka a práce) 
1,00 ks  

5. Ostatné konštrukcie a búracie práce – lešenie ľahké pomocné 25,00 m2  

6. Izolácie proti vlhkosti (fólia profilovaná – nopová zvisle) 8,625 m2  

7. 

Konštrukcie tesárske – dosky, fošne, hranoly, late – mäkké rezivo 

opracované smrek, montáž stĺpov, priečok, vrát, viazaných 

konštrukcií krovu, laťovania, spojovacie prvky 

4,00 m3  

8. 

Konštrukcie klampiarske – žľaby z pozinkovaného plechu, kotlíky, 

oplechovanie ríms, zvodové rúry podľa PD na dĺžke 21m (dodávka 

a montáž) 

21,00 m  

9. Konštrukcie – krytiny tvrdé (pálená krytina – dodávka a montáž) 31,20 m2  

10. 
Dokončovacie práce, farby (nátery tesárskych konštrukcií 

syntetické, lazurovacím lakom 2x lakovaním) 
125,00 m2  

11. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY : 

Predpokladaná hodnota zákazky : 4 418,84 Eur bez DPH 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená podľa schváleného položkovitého rozpočtu projektu na rok 2017 do 

výšky požadovanej dotácie a vlastných zdrojov.  
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12. TRVANIE ZMLUVY V MESIACOCH : 

Predmet zákazky je potrebné zrealizovať a verejnému obstarávateľovi bez závad a nedorobkov odovzdať v čo 

najkratšom čase. Celková lehota na uskutočnenie stavebných prác je 1 mesiac odo dňa odovzdania staveniska. 

13. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PALTOBNÉ PODMIENKY : 

Predmet zákazky bude financovaný z dotačných finančných prostriedkov a z vlastných finančných prostriedkov 

verejného obstarávateľa ako jeho finančná spoluúčasť. 

14. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV : 

14.1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti : 

14.1.1. Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. 

e) zákona o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky účasti musí uchádzač v ponuke 

predložiť doklad o oprávnení podnikať - uskutočňovať stavebné práce predmetu zákazky, a to predložením 

kópie výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky v prípade právnickej osoby alebo predložením kópie 

výpisu zo Živnostenského registra Slovenskej republiky v prípade fyzickej osoby – podnikateľa. 

14.2. Odôvodnenie požiadavky : 

Verejný obstarávateľ stanovil vyššie uvedenú podmienku účasti primerane k predpokladanej hodnote zákazky 

a primerane k charakteru a rozsahu obstarávaných stavebných prác. Táto podmienka bola stanovená v súlade 

s platnou legislatívou, najmä so stavebným zákonom a zákonom o verejnom obstarávaní. 

14.3. Každý uchádzač je povinný predložiť vyššie uvedený doklad k preukázaniu podmienok účasti. Nepredložením 

uvedeného dokladu uchádzač nesplní podmienky účasti a z uskutočňovaného verejného obstarávania bude 

vylúčený, a to bez ohľadu na výšku ním ponúkanej ceny za uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky. 

15. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK : 

15.1. Verejný obstarávateľ stanovil postup na vyhodnotenie ponúk na základe najnižšej ceny zmysle § 44 ods. 3 

písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.  

15.2. Predložené ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ponúknutej celkovej ceny s DPH uvádzanej 

v peňažnej mene EUR , resp. najnižšej celkovej ceny v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH. 

15.3. Úspešný uchádzač umiestnený  na 1. mieste bude ten, ktorého celková ponúknutá cena bude najnižšia a jeho 

ponuka bude pre verejného obstarávateľa prijateľná.  

15.4. Poradie ostatných uchádzačov bude uvedené v zostupnom poradí. 

15.5. Ak bude predložená len jedna ponuka a verejné obstarávanie nebude zrušené, bude hodnotená len 

prijateľnosť tejto ponuky pre verejného obstarávateľa. V prípade, že bude vyhodnotená ako prijateľná je 

verejný obstarávateľa povinný v profile zverejniť odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil. 

15.6. V prípade rovnosti cien ponúknutých uchádzačmi bude týmto uchádzačom pridelené rovnaké poradie. 

V prípade rovnosti najnižších cien ponúknutých uchádzačmi bude úspešným uchádzačom ten uchádzač, ktorý 

na základe výzvy verejného obstarávateľa predloží návrh Zmluvy o dielo a v tomto návrhu určí najkratšiu 

lehotu na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky, a to ako celkový počet pracovných dní 

potrebných na kompletnú realizáciu diela. 

16. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK : 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa : 07. júna  2017 o 13 : 00 hod. 
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Predložením ponuky sa rozumie jej fyzické doručenie na stanovené miesto doručenia v stanovenej lehote na 

predkladanie ponúk, a to bez ohľadu na dátum odoslania ponuky v prípade jej doručovania poštovou zásielkou. 

Ponuky doručené po tejto stanovenej lehote sa neotvárajú a zostávajú u verejného obstarávateľa ako súčasť 

dokumentácie z verejného obstarávania. 

17. MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK : 

Uchádzači predkladajú ponuky v stanovenej lehote a v súlade s podmienkami tejto výzvy do podateľne verejného 

obstarávateľa na adresu : Obecný úrad Kráľovce – Krnišov 

    Kráľovce – Krnišov 38 

962 65 Hontianske Nemce 

18. OBSAH PONUKY : 

Uchádzač predkladá všetky doklady ponuky vo forme originálu alebo úradne osvedčenej kópie originálu. Predložená 

ponuka musí obsahovať : 

18.1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu minimálne : Obchodný názov, Adresa sídla, Identifikačné číslo, 

Identifikácia štatutárneho zástupcu, Telefón / Mobil, E – mail. 

18.2. Doklady a dokumenty uvedené v bode 14. Podmienky účasti uchádzačov, tejto výzvy. 

18.3. Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk v nasledovnom rozsahu : 

Cena bez DPH .................................... EUR 

DPH 20 % ............................................ EUR 

Cena s DPH ........................................ EUR 

18.3.1 V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH je povinný  verejného obstarávateľa na túto skutočnosť vo svojej 

ponuke upozorniť a uviesť celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky. 

18.4. Rozpočet stavby, ktorý bude vypracovaný ocenením všetkých položiek podľa tabuľky uvedenej v bode 10. 

Celkový rozsah predmetu zákazky. Celková ponuková cena uchádzača bude súčtom cien jednotlivých 

položiek podľa tejto tabuľky pri dodržaní uvádzaných množstiev a ich merných jednotiek. 

18.5. Uchádzač ponuku predkladá v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedený adresát ( verejný obstarávateľ ), 

odosielateľ ( uchádzač ). Na obálke predkladanej ponuky bude uvedený názov zákazky a výrazné označenie : 

„ S Ú Ť A Ž  –  N E O T V Á R A Ť “ 

19. MINIMÁLNA LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK : 

Verejný obstarávateľa stanovuje 31. júlal 2017 ako lehotu, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané. V tejto lehote 

nie je možné uchádzačmi ponúkané ceny v ponukách meniť. 

20. ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU / PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ :    Nie. 

21. PRÍLOHY : Nie sú 
 

 

Kráľovce - Krnišov, 29. 05.  2017 

             Ľubomír   S l a n č í k 

                            starosta obce 


