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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY 
 

zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní  
Názov:  Obec Poproč     
Sídlo:   Školská 2, 044 24 Poproč 
Štatutárny orgán:   Ing, Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce  
IČO:   00324639 
Kontaktná osoba:  Ing. Iveta Komorová Hiľovská 
Telefón:  0907 950 728 
Email:  starosta@poproc.sk;  
 
Miesto predkladania ponuky:  Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč  
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  Ing. Iveta Komorová Hiľovská 
 
2. Druh zákazky   
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

3. Názov predmetu zákazky 
 

TRHOVISKO POPROČ  
 
4. Opis a rozsah predmetu zákazky (množstvo a rozsah)  
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacich dodávok a služieb pre stavbu s 
názvom: „Trhovisko Poproč“ v kú. obce Poproč par. č. C-KN 3/1,3/2 v rozsahu:  
Objektová skladba:  
Stavba je tvorená nasledovnými stavebnými objektmi: 
SO-01: Trhovisko - predajné stánky a protipožiarna stena 
SO-02: Trhovisko- hygienické zázemie 
SO- 03: Kanalizačná prípojka 
SO-04: Dažďová kanalizácia 
Stručný opis predmetu zákazky: zrealizovanie trhoviska obce Poproč na nádvorí bývalej materskej školy 
v nadväznosti na zrekonštruovaný centrálny park formou novostavby sústavy troch predajných stánkov 
a zabezpečiť zázemie pre riadne fungovanie trhoviska rekonštrukciou jestvujúcich hygienických priestorov 
v objekte bývalej materskej školy. 
Stavba je lokalizovaná v centrálnej zóne obce Poproč, v zastavanom území obce Poproč na pozemku par. č. KN 
3/1 a 3/2 v areáli bývalej materskej školy v nadväznosti na zrekonštruovaný centrálny park a jestvujúcu 
základnú občiansku vybavenosť obce - obchody, služby a kostol. Komunikačne je napojená na jestvujúcu sieť 
automobilových a peších komunikácií v tesnej blízkosti zastávok pravidelnej autobusovej dopravy. Parkovisko 
pre cca 6-8 automobilov a zásobovanie riešeného trhoviska je riešené z miestnej komunikácie na ul. Kostolnej a 
pešie prepojenia sú riešené z ulice Kostolnej a z ulice Mieru cez centrálny park. Stavenisko sa nachádza na 
mierne svahovitom pozemku klesajúcom k juhovýchodnému cípu pozemku. Objekt bude napojený na 
jestvujúce elektrické vedenie nízkeho napätia elektrickej energie, na jestvujúci verejný vodovod a verejnú 
splaškovú kanalizáciu. Parcela č.3/2 , na ktorej je umiestnená stavba predajných stánkov a protipožiarnej steny, 
je vedená na liste vlastníctva ako druh pozemku zastavané plochy a nádvoria. Hygienické zázemie trhoviska je 
riešené v jestvujúcom objekte na par. č. 3/1. Záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy nebude potrebný. Stavba 
si nevyžiada demolácie ani výrub vzrastlej zelene. 
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Predmet zákazky je podrobne uvedený v rozsahu a špecifikácii v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, 
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy (spracovateľ: Ing. arch. Mariana Šimková, autorizovaný architekt r. 
2020). 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
4500000-7 Stavebné práce 
45212100-7 Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas 
45211360-0 Stavebné práce na rozvoji miest 

Predpokladaná hodnota zákazky: 88 575,56 EUR bez DPH (na základe rozpočtu stavby vypracovaného 
oprávnenou osobou a aktuálneho v čase zadávania zákazky 11/2020)   
 
Miesto dodania predmetu zákazky: par. č. 3/1,3/2 kú. Poproč – bližšie v projektovej dokumentácii.   

Lehota dodania predmetu zákazky:  
Začatie: odovzdaním staveniska:  
Ukončenie – lehota výstavby: najneskôr do 12 mesiacov od odovzdania staveniska   
 
5. Mena ceny a spôsob určenia ceny predmetu zákazky  
1. Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.  
2. 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 ktorá musí 
zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s dodaním predmetu zákazky (ďalej len „zmluvná cena“). 

3. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu podľa bodu 
4. tejto výzvy a jej príloh.  

4. Celková cena bude predstavovať náklady za všetky stavebné práce, materiály, technológie, skúšky 
a vyhotovenia súvisiacich dokumentov atď., ktoré sú podľa projektovej dokumentácie – zadávacej 
dokumentácie, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutné na zhotovenie 
diela a jeho uvedenia do prevádzky a užívania bez obmedzení a vád.  

5. 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. 

6. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom 
DPH, upozorní v ponuke.  

7. V prípade, ak úspešný uchádzač v ponuke uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa ním po predložení 
ponuky, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.   

8. Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je registrovaným 
platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto skutočnosť v ponuke. V prípade 
uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na 
Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný 
obstarávateľ v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel vyhodnotenia ponúk a 
zabezpečenia porovnateľnosti vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného členského štátu Európskej 
únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú navrhovanú cenu uviesť s DPH so 
slovenskou sadzbou, pričom fakturovať bude cenu, za ktorú predmet zákazky ponúkne bez DPH, platba DPH 
bude nákladom verejného obstarávateľa, ktorá súvisí s predmetom zákazky. 

9. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania 

 
10. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky 
- Do ceny je potrebné započítať materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, 

prístroje, nástroje a pomocné materiály a náklady spojené so zabezpečením ochrany a bezpečnosti 
staveniska a majetku objednávateľa ako aj zriadenie staveniska a vypratanie staveniska po odovzdaní diela 
a náklady dočasné napojenie médií potrebných na uskutočnenie stavebných prác,  

- Má sa za to, že zisk a režijné náklady sú rozložené rovnomerne vo všetkých čiastkových cenách,  
- Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR pre každú položku v podrobnom rozpočte, (jednotkové ceny 

budú uvedené na rovnaký počet desatinných miest pre každú položku),  
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- Pri stanovení jednotkovej ceny pre jednotlivé položky je nutné prenásobiť množstvo jednotkovou cenou 
a hodnotu zaokrúhliť na dve desatinné miesta použitím funkcie „ ROUND“,  

- Má sa za to, že uchádzač/zhotoviteľ sa dokonale oboznámil s podrobným popisom predmetu zákazky 
(dodávka tovaru, prác a služieb), ktoré sa majú dodať a vykonať a so spôsobom, akým sa majú dodať 
a vykonať, 

- Cenu je potrebné spracovať podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy a podľa projektovej 
dokumentácie, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy a podľa ďalších požiadaviek uvedených vo výzve na 
predkladanie ponúk a jej prílohách, 

- V prípade neocenenia niektorej položky vo výkaze výmer v ponuke uchádzača oproti poskytnutému výkazu 
výmer verejným obstarávateľom, bude sa to posudzovať ako nesplnenie požiadaviek verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky a takáto ponuka bude vylúčená (nezaradená) do vyhodnotenia ponúk.      

- Pokiaľ sa budú položky z výkazu výmer z ponuky uchádzača množstvom a vecne líšiť od položiek z výkazu 
výmer poskytnutého verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ bude toto považovať za nesplnenie 
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a takáto ponuka bude vylúčená (nezaradená) do 
vyhodnotenia ponúk). 

-  
“Ekvivalenty”  

- V prípade, ak táto výzva, alebo doklady a dokumenty poskytnuté v rámci príloh tejto výzvy (jednotlivé 
položky vo výkaze výmer) sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby alebo konkrétne technické riešenie, verejný obstarávateľ umožní 
nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia za splnenia 
podmienky, že takýto ekvivalent bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky, technológie a zariadenia určené 
a zároveň takto použitý ekvivalent  nesmie mať vplyv na zmenu projektovej dokumentácie, 

- Pre účely preukázania ekvivalentného riešenia je uchádzač povinný predložiť k ocenenému výkazu výmer 
samostatnú prílohu – zoznam ekvivalentných položiek s údajmi:  
- položku z poskytnutého výkazu výmer (odkaz na obch. značku),  
- požadované parametre položky z poskytnutého výkazu výmer, 
- parametre navrhovaného ekvivalentu k tejto položke s uvedením obch. značky, typového označenia v 

potrebnom rozsahu pre posúdenie navrhovaného ekvivalentu oproti položkám uvedeným v 
projektovej dokumentácii a výkaze výmer, poskytnutým verejným obstarávateľom.   

Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke iný obchodný názov 
materiálu alebo výrobku, ktorý bol vo výkaze výmer označený obchodným názvom, bude mať verejný 
obstarávateľ za to, že uchádzač v ponuke ocenil a ponúka materiál, technológiu, prípadne výrobok, ktorého 
obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ v poskytnutom výkaze výmer. 
 

6. Rozdelenie predmetu zákazky   
Verejný obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky na časti. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na 

celý predmet zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky a súvisiacich príloh k nej.    
 

7. Variantnosť ponuky 
Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť variantnosť ponuky. V prípade, ak bude ponuka predložená vo 
variantoch, verejný obstarávateľ takúto ponuku vylúči – nezaradí do vyhodnotenia. 

 
8. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
a. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky za účelom 

získania informácií pre spracovanie a predloženie ponuky. Záujemca môže prostredníctvom e-mailovej 
adresy verejného obstarávateľa – starosta@poproc.sk; požiadať o vykonanie obhliadky miesta plnenia 
predmetu zákazky. Vykonanie obhliadky nie je povinné. Verejný obstarávateľ pri vykonaní obhliadky miesta 
plnenia predmetu zákazky dodrží princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania voči záujemcom.  

b. Verejný obstarávateľ upozorňuje hospodárske subjekty, že na obhliadke nebudú zodpovedané žiadne 
otázky, v prípade potreby hospodárske subjekty môžu požiadať o vysvetlenie podmienok a informácií 
uvedených vo výzve na predkladanie a verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie všetkým záujemcom v 
rovnakom čase prostredníctvom elektronických prostriedkov.   

c. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu hospodárskeho subjektu. 
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9. Spôsob vzniku záväzku - typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania 
1. Zmluva o dielo podľa § 536 a nás. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)  
2. Požiadavky verejného obstarávateľa na náležitosti zmluvy o dielo – obchodné podmienky sú uvedené v 

prílohe tejto výzvy a pre uchádzača sú záväzné. 
3.  Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ využíva na finančné plnenie predmetu zmluvy zdroje ŠF EÚ, 

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

4. Zmluva sa uzatvára s tzv. odkladacím účinkom, t.j. nadobudnutie účinnosti zmluvy je naviazané na 
schválenie žiadosti o NFP a uzavretie Zmluvy o NFP s poskytovateľom pomoci v rámci podávanej výzvy na 
predkladanie ŽoNFP (Program rozvoja vidieka 2014 – 2020, kód výzvy MAS_014/7.4/2). V opačnom 
prípade má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od uzavretej zmluvy z dôvodov nemožnosti financovania 
výdavkov a bez akýchkoľvek sankcií a úspešný uchádzač/zhotoviteľ s takýmto odstúpením súhlasí.  

5. Verejný obstarávateľ v tomto zadávaní zákazky uplatňuje sociálny aspekt – podrobne uvedené v prílohe 
tejto výzvy – návrh zmluvy o dielo.   

 
10. Podmienky financovania  predmetu zákazky (platobné podmienky) 
1. Predmet zákazky verejný obstarávateľ plánuje financovať z vlastných zdrojov a zo zdrojov ŠF EÚ 

Program: Program rozvoja vidieka  SR 2014 – 2020 
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou – Stratégia CLLD územia MAS Rudohorie 
Názov podopatrenia PRV: 309074001 – 7.4 Podpora a investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 
a súvisiacej infraštruktúry (mimo bratislavský kraj).   

2. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby ani preddavky na zhotovenie diela.  
3. Cena za predmet zákazky bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet úspešného uchádzača na 

základe vystavených faktúr a skutočne vykonaných stavebných prác, potvrdených verejným obstarávateľom 
a prevzatí diela.  

4. Verejný obstarávateľ požaduje lehotu splatnosti faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
verejnému obstarávateľovi. 

5. Faktúra musí byť vystavená ako aj obsahovať náležitosti podľa zák. č. 215/2019 ZZ. o zaručenej elektronickej 
fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a rovnako musí obsahovať  
náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Zz. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.   

6. Podrobne sú platobné podmienky uvedené v prílohe tejto výzvy – návrh zmluvy o dielo.  
 

11.  Súťažné podklady k výzve na predkladanie ponúk 
Súťažné podklady sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk (bez úhrady) 

 
12. Podmienky na uzavretie zmluvy  (podmienky účasti) 
Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, 
aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky:     
1. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 

o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú 
predmetu zákazky,    
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré 
zodpovedajú predmetu zákazky, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri 
(verejne dostupnom) resp. prostredníctvom dostupných informačných systémov, v ktorom je uchádzač 
zapísaný.  

2. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcu 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.  
 
Podmienky účasti pre finančné a  ekonomické postavenie – neuplatňuje sa  
Podmienky účasti pre technickú a odbornú spôsobilosť – neuplatňuje sa  
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3. Konflikt záujmov: 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. Ak sa verejný obstarávateľ dozvie 
o takomto konflikte záujmov prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia 
pretrvávania konfliktu záujmov. Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, 
ktorými sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného 
obstarávania alebo úprava jej povinnosti a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného 
obstarávania uchádzača.      
 

13. Vysvetľovanie a doplnenie poskytnutých podkladov na vypracovanie 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 verejného obstarávateľa – email: starosta@poproc.sk;  

2. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie 
ponúk, alebo v inej poskytnutej dokumentácii potrebných na vypracovanie ponuky všetkým známym 
(osloveným) hospodárskym subjektom prostredníctvom elektronickej komunikácie a na webovom sídle 
verejného obstarávania. 

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 všetky známe a 
oslovené hospodárske subjekty a na webovom sídle verejného obstarávania. 
  

14. Obsah ponuky   
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti, doklady a dokumenty:  
1. Identifikačné údaje uchádzača – názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, DIČ, štatutárny 

orgán, kontaktná osoba – telefón, email (podľa vzoru – príloha výzvy)   
2. Návrh na plnenie kritéria, podpísaný uchádzačom (podľa vzoru – príloha výzvy),  
3. Ocenený výkaz výmer – ponukový rozpočet, podpísaný uchádzačom (podľa vzoru – príloha výzvy),  
4. Zoznam ekvivalentných položiek, podpísaný uchádzačom (podľa bodu 5A) -  ak je relevantné(podľa vzoru – 

príloha výzvy), 
5. Návrh zmluvy o dielo (do ponuky sa predkladá návrh zmluvy bez príloh), podpísaný uchádzačom (podľa 

prílohy výzvy).  
 
15. Vyhotovenie ponuky:  
1. Ponuka musí byť  vyhotovená písomne v listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.   
2. Doklady a dokumenty v ponuke uchádzač predkladá ako originál alebo úradne overenú kópiu, pokiaľ vo 

výzve nie je určené inak. Zároveň v prípade, ak ponuku predkladá prostredníctvom pošty, iného 
doručovateľa alebo osobne prílohu – ponukový rozpočet predkladá vo formáte MS EXCEL na pamäťovom 
médiu (CD).  

3. V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe doklady a dokumenty v ponuke predkladá 
ako „scan“ dokumentu podpísaný uchádzačom vo odporúčacom formáte PDF a zároveň prílohu - ponukový 
rozpočet vo formáte MS EXCEL.   

4. Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované, musia byť podpísané uchádzačom:  
a) osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, 

alebo  
b) zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača. Súčasťou ponuky bude písomné 

plnomocenstvo pre zástupcu, podpísané osobami podľa písm. a) tohto bodu.  
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov   
V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb uvedených v 
ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí 
súhlas dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač 
súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu 
verejného obstarávania.  
Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia a zverejnenia 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  

mailto:starosta@poproc.sk
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Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v zákone NR SR č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných 
dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. č. 18/2018 Z. z o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
  

16. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponuky  
1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:    

09.12.2020 o 10.00 hod.  
 

 
2. Miesto predkladania ponúk: sídlo verejného obstarávateľa:  
 

Obec Poproč, Obecný úrad, Školská 2, 044 24 Poproč  

V prípade osobného doručenia ponuky verejný obstarávateľ odporúča vopred si dohodnúť termín a čas 
prevzatia ponuky.  
 

3. Spôsob predkladania ponuky:  
Ponuka uchádzača sa predkladá v písomnej podobe prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo 
osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača alebo v elektronickej podobe (emailom), 
najneskôr v lehote do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

 
Ak sa ponuka predkladá prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne ponuka 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: „Trhovisko – ponuka – neotvárať“ 
Za dátum doručenia ponuky je považovaný dátum a čas doručenia ponuky na adrese verejného 
obstarávateľa podľa bodu 16.2. tejto výzvy.   
Ponuka doručená po stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebude prijatá a neotvorená bude vrátená 
uchádzačovi. 

Ak sa ponuka predkladá v elektronickej podobe ponuka sa predkladá na emailovú adresu:   

starosta@poproc.sk;  

 v predmete správy uviesť heslo súťaže: „Trhovisko – ponuka“ 

 
4. Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú na iný účel ako na verejné obstarávanie tohto predmetu 

zákazky.    
 

17.   Otváranie  ponúk 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 09.12.2020 o 11.00 hod. v  sídle verejného obstarávateľa.    
Otváranie ponúk je neverejné. 
 

18.   Lehota viazanosti ponuky: do 31.06.2021 
 

19.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk, pravidlá jeho uplatnenia a spôsob vyhodnotenia  
1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena - celková zmluvná cena v EUR s DPH za dodanie 

predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako „návrh na 
plnenie kritéria“.  

2. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk podľa hodnoty navrhovanej zmluvnej ceny celkom 
predmetu zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. 

3. Ponuka uchádzača s najnižšou cenou s DPH za celý predmet zákazky bude úspešná a umiestnená na I. 
mieste, ostatné ponuky budú zoradené vzostupným poradím na základe ceny predloženej ponuky. 
 

mailto:starosta@poproc.sk
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20.  Vyhodnotenie ponúk a oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
1. Do vyhodnotenia ponúk bude zaradená ponuka uchádzača, ktorá svojim obsahom zodpovedá všetkým 

podmienkam a požiadavkám definovaným v tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách, obsahuje 
všetky náležitosti a bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.    

2. V prípade, ak z predložených ponúk nebude zrejmé splnenie podmienok (požiadaviek na predmet zákazky), 
verejný obstarávateľ požiada o vysvetlenie ponuky, pričom takýmto vysvetlením nemôže dôjsť k zmene 
ponuky, ktorá bola predložená v lehote na predkladanie ponúk.    

3. Ak ponuka uchádzača nebude spĺňať podmienky alebo požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky, verejný obstarávateľ takúto ponuku nezaradí do vyhodnotenia.  
 

21. Informácia - oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
1. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude zaslané oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia ponúk elektronickou komunikáciou resp. poštovou prepravou.  
2. Tým uchádzačom, ktorých ponuka nebola vyhodnotená (nebola zaradená do vyhodnotenia), verejný 

obstarávateľ oznámi dôvod nezaradenia ponuky do vyhodnotenia elektronickou komunikáciou resp. 
poštovou prepravou.  

22. 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), elektronickej komunikácie (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).   
 

23.   Informácia o subdodávateľoch 
1. Subdodávateľom je v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní hospodársky subjekt, ktorý 

uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.  
2. Verejný obstarávateľ nevyžaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli informácie týkajúce sa 

subdodávateľov podľa § 41 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.  
3. Verejný obstarávateľ v zmysle § 41 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby úspešný uchádzač v 

zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch a to:  

 subdodávateľoch podľa § 2 ods. 5 písm. e ) zákona o verejnom obstarávaní, ktorých plnenie pozostáva 
z čiastočného plnenia bez ohľadu na rozsah ich plnenia,  

 Subdodávateľoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zák. č. 315/2016 Z. z. spĺňajúcich limity uvedené v § 2 
ods. 2 zák. č. 315/2016 Z. z. a to z dôvodu splnenia si povinnosti overenia zápisu v registri partnerov 
verejného sektora.  

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje od subdodávateľov, aby disponovali oprávnením na príslušné plnenie zmluvy 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Túto skutočnosť preukážu uchádzač podľa 
pravidiel uvedených v návrhu zmluvy o dielo.  

5. Všetky pravidlá týkajúce sa údajov ohľadom subdodávateľov alebo zmeny subdodávateľa sa nachádzajú 
v prílohe výzvy  - návrh zmluvy o dielo.  
 

24.  Uzavretie zmluvy  
1. Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý v čase uzavretia zmluvy nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO a existuje dôvod na neprijatie ponuky podľa § 40 ods. 6 
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.  

2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorých 
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť 
zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

3. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie 
zmluvy.  
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4. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na poskytnutie súčinnosti pre uzavretie zmluvy podľa podmienok tejto 
výzvy a jeho predloženej ponuky.  

5. Vyzvaný uchádzač v lehote určenej vo výzve doručí verejnému obstarávateľovi podpísané zmluvy vrátane 
príloh v príslušnom počte (s doplnením údajov v nej) a nižšie uvedené doklady. Návrh zmluvy, ktorý je 
súčasťou výzvy na predkladanie ponúk je záväzný, nie je možné ho meniť. To neplatí pre úpravy chýb v 
písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v texte, číslovanie a pod.), ktoré nemenia význam konkrétnych 
ustanovení a v prípade nevyužitia subdodávateľov.  Za poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie 
zmluvy sa považuje predloženie:    

 platný – aktuálny doklad o oprávnení, ktoré zodpovedá predmetu zákazky – úradne overenú kópiu 
(uplatňuje sa, ak uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, ktorý je vedený na Úrade 
pre verejné obstarávanie),  

 čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – originál,  

 predloženie platného zápisu do registra partnerov verejného sektora a to aj vo vzťahu k 
subdodávateľom, na ktorých sa podľa citovaného zákona táto povinnosť vzťahuje (pokiaľ sa uplatňuje),  

 zoznam subdodávateľov podľa bodu 23. tejto výzvy (v prípade, ak uchádzač nebude využívať 
subdodávateľov, upraví zmluvu odstránením prílohy z návrhu zmluvy „zoznam subdodávateľov“ a pri 
predkladaní dokumentov v rámci súčinnosti jednoznačne uvedie písomne informáciu, že nebude využívať 
subdodávky),   

 harmonogram výstavby – originál,  

 rozpočet stavby – v el. podobe na CD vo formáte MS EXCEL 
6. Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť tak, ako ho verejný obstarávateľ vyzve alebo v čase uzavretia 

zmluvy nebude spĺňať podmienky pre uzavretie zmluvy podľa tejto výzvy, verejný obstarávateľ ho 
bezodkladne upovedomí, že s ním nebude uzavretá zmluva spolu s uvedením dôvodov a vyzve na spolu 
súčinnosť uchádzača umiestneného na druhom mieste. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí 
neposkytne súčinnosť tak, ako ho verejný obstarávateľ vyzve alebo nesplní podmienky pre uzavretie zmluvy 
podľa tejto výzvy, verejný obstarávateľ ho bezodkladne upovedomí, že s ním nebude uzavretá zmluva, spolu 
s uvedením dôvodov. Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí 
v poradí a splnil podmienky pre uzavretie zmluvy podľa tejto výzvy.     

 
25.  Doplňujúce informácie  
1. Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní stanovené 

formálne pravidlá procesu a postupu ich zadávania. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou 
hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne a efektívne. Pri výzve 
na predloženie ponuky oslovil viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky a zverejnil  výzvu na 
predkladanie ponúk na svojom webovom sídle. 

2. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje v súlade s princípom transparentnosti a tak, aby 
vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky a jeho zadanie úspešnému uchádzačovi/dodávateľovi 
boli primerane jeho kvalite a cene, za dodržania základných princípov verejného obstarávania a podpory 
riadnej hospodárskej súťaže.    

3. Na zadávanie zákazky s nízkou hodnotou sa nevzťahujú revízne postupy podľa zákona o verejnom 
obstarávaní. 

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak 

 sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo  

 nebola predložená ani jedna ponuka, alebo  

 predložené ponuky nesplnili podmienky a požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, alebo  

 predložené ponuky svojou cenou za predmet zákazky prekročili finančné možnosti verejného 
obstarávateľa (ceny v ponukách sú vyššia ako verejným obstarávateľom určená predpokladané 
hodnota zákazky).   
  

 
Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

              Štatutárny orgán verejného obstarávateľa 
V Poproči, dňa 30. 11.2020 
 
Prílohy:   
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Príloha č. 1  Identifikačné údaje uchádzača – vzor 

Príloha č.2   Projektová dokumentácia a výkaz výmer  

Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria - vzor 

Príloha č. 4 Zoznam ekvivalentov – vzor  

Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov - vzor (v ponuke uchádzač nepredkladá, predkladá úspešný 
uchádzač v čase uzavretia zmluvy) 
 

Príloha č. 6 Návrh zmluvy o dielo  

Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO (v ponuke uchádzač 
nepredkladá, predkladá úspešný uchádzač v čase uzavretia zmluvy) 

 
 
 
 
 
 


