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Výzva na predkladanie ponúk 

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej „zákon o verejnom obstarávaní, ZVO“) 

 

 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác § 3 ods. 3 zákona 

  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) ZVO 

Názov:  Obec Rimavská Baňa 

Sídlo: Ul. Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa  

IČO: 00319015 

DIČ: 2021230387 

IBAN: SK66 5200 0000 0000 1345 0828 

zastúpenie: Mgr. Elena Polóniová, starostka 

E-mail: starostka@obecrimavskabana.sk        

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Mgr. Elena Polóniová, telefón +421 907 256 171 

 

Osoba poverená realizovaním verejného obstarávania:  

Ing. Katarína Škrdlová, telefón +421 905 985 738, e-mail: cpk.velkykrtis@gmail.com   

 

2. Názov zákazky 

„Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa„  

 

 

3. Opis predmetu obstarávania 

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na akcii „Rekonštrukcia a prístavba 

predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa“. Jedná sa o jestvujúci prízemný objekt, v 

centre obce, v zastavanom území  na pozemku s parc. CKN č. 1134/3. Jestvujúci objekt bol 

postavený cca v 70-ich rokoch a je čiastočne podpivničený, prízemný s valbovou strechou bez 

využitia povalového priestoru. Nosná konštrukcia I.PP je klasická murovaná, prízemie objektu 

je typový, z montovanej sendvičovej konštrukcie. Obvodové steny, nosné steny a priečky sú 

vyhotovené z ľahkých sendvičových panelov,  s drevenou kostrou, z DTD panelov s tepelnou 

izoláciou. Stropné panely sú prevedené obdobne. Strecha je klasická valbová s plechovou 

strešnou krytinou. 

 

Prístavba bude klasická, murovaná, založená na betónových základových pásoch z prostého 

betónu, obvodové murivá budú vybudované z presných tvárnic Porfix hr. 300mm, strop bude 

vyhotovený spolu so strešnou konštrukciou zo styčníkových väzníkov. Strešná konštrukcia 

objektu bude valbová so sklonom 33º (bude pokračovaním strešnej konštrukcie jestvujúcej 

materskej školy) bez účelne využitého podkrovného priestoru s plechovou strešnou krytinou. 

Úprava vnútorných a vonkajších povrchov bude na báze omietok a prírodných materiálov. 

Osvetlenie bude prirodzené a umelé žiarivkové. Vetranie je prirodzené. Ústredné vykurovanie 
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bude riešené panelovými radiátormi, zdrojom tepla bude jestvujúci plynový kotol v budove 

MŠ. Podlahy podľa povahy jednotlivých miestností budú keramické a drevené - laminátové. 

 

 

Predmet zákazky sa bude realizovať v zmysle špecifikácie predmetu obstarania uvedenej 

v prílohe č. 3 výzvy. Odporúča sa vykonanie osobnej obhliadky staveniska, kedy je možné 

obdržať aj ďalšie informácie od starostky obce a je možné nahliadnuť do projektovej 

dokumentácie a do príslušného povolenia.  

 

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

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ 

produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto 

produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, 

že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, 

prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré 

sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže 

uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

 

 

4. Komplexnosť dodávky – rozdelenie na časti 

Verejný obstarávateľ požaduje dodať celý predmet zákazky, neumožňuje deliť na časti. 

 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky:    80 413,92  eur bez DPH     

 

 

6. Lehota trvania zmluvy 

Dĺžka trvania zákazky: 6  mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. 

 

 

7. Miesto poskytnutia stavebných prác 

Adresa poskytnutia stavebných prác: obec Rimavská Baňa, súpisné číslo 6, parcelné číslo 

1134/3. 

 

 

8. Druh zákazky/typ zmluvy 

▪ Zákazka na uskutočnenie stavebných prác § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 

▪ Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Zmluva o dielo  uzatvorená podľa 

Obchodného zákonníka v platnom znení.  

▪ Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvomi účastníkmi zmluvy a 

účinnosť deň po dni jej zverejnení. V prípade neschválenia  verejného obstarávania sa 

uzavretá zmluva stáva neplatnou a to bez akéhokoľvek finančného nároku úspešného 

uchádzača voči verejnému obstarávateľovi. 

▪ Uchádzač nie je povinný predložiť návrh zmluvy ako súčasť ponuky. Na podpis zmluvy 

bude vyzvaný úspešný uchádzač. Zmluvné podmienky určil verejný obstarávateľ 

a tvoria prílohu č. 2 Výzvy. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje súhlas so 

zmluvnými podmienkami. 
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9.  Zdroje financovania a platobné podmienky 

▪ Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky. 

▪ Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od dátumu jej doručenia. 

▪ Zmluva bude s úspešným uchádzačom podpísaná v lehote viazanosti ponúk. 

 

 

10. Podmienky účasti 

Od uchádzača sa na preukázanie osobného postavenia vyžaduje: 

▪ V súlade s § 32 ods. 1 písm. e) ZVO doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať 

službu alebo uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky. Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač môže preukázať 

predložením príslušného dokladu (obyčajná kópia) alebo len odkazom, resp. linkom na 

elektronickú databázu, kde si verejný obstarávateľ preverí požadované 

informácie; uchádzač nie je povinný predložiť doklad v ponuke. (www.orsr, 

www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk – zoznam hospodárskych subjektov) 

▪ V súlade s § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti  vo verejnom 

obstarávaní  potvrdený konečným rozhodnutím v SR. Podmienky účasti podľa § 32 

ods. 1 písm. f) ZVO  uchádzač preukáže predložením čestného vyhlásenia, pričom sa 

odporúča sa použiť vzor, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy  

 

 

 

11. Obsah ponuky 

1. Formulár cenovej ponuky vyplnený do Prílohy č. 1 výzvy -  1x originál resp. sken v prípade 

predloženia ponuky elektronicky e-mailom. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto 

skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom  

2. Nacenený Výkaz výmer - rozpočet vyplnený do Prílohy č. 3 výzvy - 1x originál. Rozpočet 

uchádzač predkladá zároveň aj v elektronickej verzii vo formáte .XLS  na CD. 

3. Doklady/dokumenty k preukázaniu splnenia podmienok účasti podľa bodu 10 výzvy:  

▪ § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo 

uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – 1 x 

obyčajná kópia dokladu alebo odkaz/link na príslušný register, kde si verejný 

obstarávateľ overí informáciu resp. sken v prípade predloženia ponuky elektronicky e-

mailom 

▪ § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti  vo verejnom 

obstarávaní  potvrdený konečným rozhodnutím v SR (vzor v Prílohe č. 4 tejto výzvy) – 

1x originál resp. sken v prípade predloženia ponuky elektronicky e-mailom 

4. Čestné vyhlásenie k predloženiu ponuky:  Odporúča sa použiť vzor, ktorý tvorí Prílohu č. 

5 tejto Výzvy – Čestné vyhlásenie k predloženiu ponuky) – 1x originál. resp. sken v prípade 

predloženia ponuky elektronicky e-mailom. 

Všetky doklady v ponuke budú predložené ako originály (1 vyhotovenie) alebo úradne overené 

kópie (1 vyhotovenie), ak nie je uvedené inak resp. sken v prípade predloženia ponuky 

elektronicky e-mailom. Doklady vystavené uchádzačom budú podpísané  štatutárnym orgánom 

uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača a  opatrené pečiatkou (ak sa 

používa). V prípade predloženia dokladov electronicky vyzve verejný obstarávateľ víťazného 

uchádzača na predloženie originálnych dokumentov. 
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12. Lehota a podmienky na predkladanie a otváranie  ponúk 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 28.01.2020 o 12:00 hod. 

 

V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť vložená v nepriehľadnom 

obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené: 

▪ názov a adresa kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie: Centrum prvého kontaktu, 

Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš 

▪ obchodné meno a adresa uchádzača 

▪ PRIESKUM TRHU – MŠ - NEOTVÁRAŤ“ 

 

Aadresa doručenia:  

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov, Komenského 3, 990 01  Veľký Krtíš 

 

V prípade doručenia ponuky elektronicky na adresu: cpk.velkykrtis@gmail.com   uvedie 

uchádzač v predmete správy text: „MŠ“. Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia 

ponuky v tlačenej alebo v elektronickej forme. 

 

 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 28.01.2020 čas: 12:30 h. Verejný obstarávateľ umožňuje 

uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, účasť na otváraní, resp. 

sprístupnení ponúk. Každú ponuku verejný obstarávateľ označí poradovým číslom v tom 

poradí, v akom bola predložená. Verejný obstarávateľ overí neporušenosť ponúk, ponuky 

otvorí resp. sprístupní, zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých 

uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určeného verejným 

obstarávateľom. Ostatné údaje uvedené v ponukách sa nezverejňujú. Uchádzač, ktorý predložil 

ponuku v lehote na predkladanie ponúk, môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa 

na otváraní resp. sprístupnení ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen 

štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní resp. sprístupnení 

ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti 

a splnomocnením na zastupovanie. 

 

 

13. Vyhodnocovanie  ponúk 

Termín a miesto vyhodnocovania ponúk: 28.01.2020 čas: 13:00 h. na adrese uvedenej v bode 

12, v priestoroch Centra prvého kontaktu pre podnikateľov. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov 

je neverejné. Verejný obstarávateľ  bude vyhodnocovať ponuky uchádzačov,  ktoré splnili 

podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky.  Úspešným 

uchádzačom bude vyhodnotený uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu 

(celkom v EUR s  DPH).  

 

Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali 

informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka 

sa prijíma. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude doručené oznámenie 

o neúspešnosti  ponúk s uvedením poradia uchádzačov a dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola 

prijatá.  
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14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Víťazom súťaže sa stane uchádzač,  ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu (celkom 

s DPH).  

 

 

15. Podmienky súťaže 

Záruka na stavebné dielo sa požaduje minimálne 60 mesiacov počítaných od prevzatia diela 

alebo jeho časti podľa obchodných podmienok zmluvy.  

Predmet obstarania bude realizovaný na základe Zmluvy o NFP č.  ZM_SEP-IMRK2-2019-

002977, kód projektu v ITMS2014+: 312061V414 schválený v rámci výzvy s kódom č. OPLZ-

PO6-SC612-2018-1. 

V prípade neschválenia verejného obstarávania sa uzavretá zmluva stáva neplatnou a to bez 

akéhokoľvek finančného nároku úspešného uchádzača voči verejnému obstarávateľovi. 

 

16. Lehota viazanosti ponuky 

Lehota viazanosti ponuky uplynie dňa  28.02.2020  

 

 

17.   Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania 

zákazky neuzavrieť zmluvu a zrušiť použitý postup zadávania zákazky.  Verejný obstarávateľ 

môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

– nebude predložená ani jedna ponuka, 

– ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

– ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve 

na predkladanie ponúk, 

– ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
– ak poskytovateľ finančných prostriedkov proces zadávania zákazky neschváli. 

 

Uchádzač ako zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci záväzkového vzťahu strpí výkon 

kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods.12 ZVO  a ustanovenimai § 8a antidiskriminačného 

zákona určil osobitné podmienky plnenia zmluvy tykajúce sa sociálneho aspektu. Súvisí s 

plnením predmetnej zákazky a je v súlade s legislatívou EÚ a SR. Podmienka je stanovená pri 

povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpokady 

uvedené v písm. a) a b) nižšie. Verejný obstarávateľ zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že na dobu 

realizácie stavebných prác zamestná podľa zákonač. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) 

minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:  

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň  

b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle §8 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Uchádzači sa pri predložení svojich ponúk zaviažu v prípade získania zákazky tieto podmienky 

plniť.  

 

 

Námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 podľa § 170 ods. 7, bod b). 

 

 

18. Konflikt záujmov 

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania 

zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu 

hospodárskej súťaže alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého 

zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu 

záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento 

prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej 

vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto 

postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť 

pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými 

účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) 

ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky. 

 

U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (existencia 

konfliktu záujmov). Uchádzač preukáže túto skutočnosť čestným vyhlásením, ktoré tvorí 

Prílohu č. 5 tejto výzvy. 

 

Rimavská Baňa dňa 10.1.2020 

Mgr. Elena Polóniová, starostka, v.r. 

 

 

 

Prílohy Výzvy: 

Príloha č. 1  Formulár cenovej ponuky 

Príloha č. 2  Výkaz výmer 

Príloha č. 3  Návrh zmluvy 

Príloha č. 4  Čestné vyhlásenie - § 32 ods. 1 písm. f) zákona 

Príloha č. 5  Čestné vyhlásenie k predloženiu ponuky 

 


