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Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Rimavská Baňa, 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 týmto žiadame o predloženie ponuky 

v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:  

„Novostavba chodníka v obci Rimavská Baňa“ 
 

  

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

Názov verejného obstarávateľa: Obec Rimavská Baňa 

Sídlo: Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa 

Štatutárny zástupca: Mgr. Elena Polóniová, starostka obce 

IČO: 00319015         

DIČ: 2021230387         

IČ DPH:   - 

Tel.:  +421 47 549 52 93 

E-mail: obec@obecrimavskabana.sk 

Internetová stránka: https://obecrimavskabana.sk/  

Bankové spojenie: SK63 7500 0000 0040 2971 1525 

Číslo účtu.: 4029711525/7500          

         

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky v listinnej alebo v elektronickej 

forme (e-mailom).  

2.1. V prípade predloženia v listinnej forme je adresa pre doručenie ponuky: 

Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa 

2.2. V prípade predloženia v elektronickej forme je adresa pre doručenie ponuky: 

email: projekt@obecrimavskabana.sk  

 

3. Kontaktná osoba na prevzatie listinnej a elektronickej ponuky: Ing. Jana Oravcová, 

+421 911 695 293, projek@obecrimavskabana.sk, úradné hodiny podateľne 7:00 hod. – 15:30 

hod.  

 

4. Predmet obstarávania: Novostavba chodníka v obci Rimavská Baňa 

4.1. CPV kódy podľa hlavného slovníka verejného obstarávania: 

 Hlavný CPV kód: 45000000-7 - Stavebné práce 

Dodatočné kódy CPV: 45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo uzatvorená 

podľa Obchodného zákonníka v platnom znení. Zmluvné podmienky určil verejný obstarávateľ 

a tvoria prílohu č. 1 Výzvy. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje súhlas so zmluvnými 

podmienkami 

https://obecrimavskabana.sk/
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6. Podrobný opis predmetu zákazky: Predmet zákazky je podrobne definovaný v projektovej 

dokumentácii, sprievodnej technickej správe a vo výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu tejto 

výzvy. 

6.1 Predmetom verejného obstarávania je:  

Realizácia stavebných prác na "Novostavbe chodníka v obci Rimavská Baňa" v celkovej 

dĺžke 242,7 m pre peších v zastavanom území obce Rimavská Baňa v rozsahu bližšie 

špecifikovanom v zmysle projektovej dokumentácie, výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu 

výzvy. 

Líniová stavba je rozdelená na dva stavebné objekty:  

SO 01 – Novostavba miestneho chodníka:  Začiatok úseku je od mosta cez rieku Rimava 

a koniec úseku je v prvej križovatke s ulicou Strana. Chodník je navrhnutý v dĺžke 61,46 

m a v šírke 1,50m.  

SO 02 – Novostavba miestneho chodníka: Začiatok úseku navrhovaného chodníka je v 

križovatke s ulicou Strana a koniec úseku je v križovatke s ulicou Železničná pred budovou 

komunitného centra a zdravotného strediska. Chodník je navrhnutý v dĺžke 181,24 m a v 

šírke 1,50m.  

Navrhovaný chodník je vyspádovaný smerom na existujúcu komunikáciu a odvodnenie 

územia je riešené jedným vsakovaním vpustom a jedným BG žľabom pre ťažkú dopravu.  

Plocha dlažby bez obrubníkov je 335,50 m2. Projekt rieši zvislé a vodorovné dopravné 

značenia, pouličné osvetlenie, oporný múr popri existujúcom rigole a systém dažďovej 

kanalizácie. 

 

Odporúča sa vykonanie osobnej obhliadky staveniska, kedy je možné obdržať aj ďalšie 

informácie od kontaktnej osoby, či možnosť nahliadnuť do príslušných stavebných 

povolení.  
 

6.2 Ďalšie informácie : 

a. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť 

Zmluvu o dielo so žiadnym uchádzačom v prípade, že ceny diela bez DPH 

uvádzané v ponukách presiahnu verejným obstarávateľom stanovenú 

predpokladanú hodnotu tejto zákazky. Taktiež si verejný obstarávateľ vyhradzuje 

právo uzavrieť zmluvu a realizovať predmet zákazky len v prípade pridelenia 

finančných prostriedkov z OP ĽZ.  

b. V prípade, že bude projektová dokumentácia/položka výkazu výmer odkazovať na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent alebo typ, verejný 

obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu, pričom za ekvivalent bude považovaná 

rovnocenná náhrada požadovaného predmetu zákazky, ktorý verejný obstarávateľ 

opísal odkazom na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, 

typ, oblasť alebo miesto pôvodu. Ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky 

na rovnaké a/alebo lepšie rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické 

vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, statické, požiarne, hygienické, konštrukčné 

a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii a vo výkaze 

výmer, avšak uchádzači sú oprávnení predložiť aj ponuky na také výrobky, ktoré 

niektorú, resp. niektoré z požadovaných vlastností nespĺňajú, avšak možno ich 

považovať z hľadiska plnenia účelu použitia za rovnocenné (ekvivalentné).  

c. Pri navrhovaní ekvivalentných materiálov/výrobkov musí uchádzač postupovať s 

odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný projektantom navrhovaný 

účel, plnú funkčnosť a zabezpečiť ich dodržanie bez zmeny iných častí PD. Predložený 

ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný 

obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude 

výsledkom verejného obstarávania. Prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k 
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zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného 

predmetu zmluvy. 

d. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať navrhovaný ekvivalentný 

výrobok, v prípade ak tento nebude spĺňať požiadavky uvedené v písmenách b. a c. tohto 

bodu . Pri návrhu na použitie iných, ekvivalentných materiálov/výrobkov, ako sú 

uvedené v projektovej dokumentácii, alebo vo výkaze výmer, je dôkazné bremeno o 

vhodnosti navrhnutého materiálu/výrobku na strane uchádzača. Uchádzač je povinný 

predložený ekvivalent vo svojej ponuke viditeľne označiť a zároveň predložiť doklady 

podľa bodu 16.2.7 tejto výzvy. 

e. Uchádzač je povinný zabezpečiť splnenie nasledovných požiadaviek verejného 

obstarávateľa na uplatnenie sociálneho aspektu:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 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 predpoklady 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 nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby v 

zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej „PHZ“):  50 419,32 € bez DPH 

8. Miesto dodania/realizácie predmetu zákazky: Obec Rimavská Baňa, 980 53 Rimavská Baňa, 

k.ú. obce: Rimavská Baňa, okres: Rimavská Sobota, kraj: Banskobystrický parcelné čísla: parc. 

reg. „C“ č. 1993/1, 1993/12, 1993/13, 1993/14, 1993/15, 2071/1, 2071/3, 2071/4, reg. „E“ č. 

1993/2, 279, 278. 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 

Zhotoviteľ je povinný ukončiť dielo do 5 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. 

O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápisnicu. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou príloh výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky:  

Predmet tejto zákazky bude financovaný zo zdrojov EÚ na základe predloženej ŽoNFP 

312060BVJ4 preloženej k výzve MV SR, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2, názov výzvy: 

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie) a vlastných 

zdrojov verejného obstarávateľa (min. 5 %). 

12. Lehota na predloženie ponuky: 11.03.2022 do 11:00 hod.  

Upozornenie: ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená na adresu/miesto predloženia 

ponuky 
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13. Spôsob predloženia ponuky: uchádzač môže predložiť ponuku listinne alebo elektronicky 

13.1 Ponuka predložená v listinnej forme: doručenie poštou, osobne, kuriérom alebo iným 

doručovateľským subjektom. 

V prípade doručenia ponuky listine, ponuka musí byť vložená v nepriehľadnom obale, na 

ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené: 

- Adresa pre doručenie ponuky t.j. názov a adresa verejného obstarávateľa:  

Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa 

- Obchodné meno a adresa uchádzača 

- Označenie obálky: „NOVOSTAVBA CHODNÍKA – CENOVÁ PONUKA“ 

 

13.2 Ponuka predložená v elektronickej forme:  

- Doručenie emailom na projekt@obecrimavskabana.sk  

- Označenie predmetu správy: „NOVOSTAVBA CHODNÍKA – CENOVÁ 

PONUKA“ 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 

najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH 

14.1 Podľa stanovených pravidiel uplatnenia kritéria budú ponuky hodnotené za celý 

predmet zákazky. Poradie ponúk bude určené vzostupne od najnižšej po najvyššiu 

ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou 

celkovou cenou za celý predmet zákazky uvedenou v EUR vrátane DPH. 

14.2 Navrhnutá cena bude v ponuke v členení: 

- celková cena diela v EUR bez DPH, 

- sadzba DPH a výška DPH v EUR, 

- celková cena diela v EUR vrátane DPH. 

14.3 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak uchádzač nie je platiteľom 

DPH a uvedie cenu bez DPH, bude sa hodnotiť cena celkom. Verejný obstarávateľ 

upozorňuje, že v prípade, ak sa úspešný uchádzač, ktorý v ponuke uviedol, že po 

uzatvorení zmluvy nebude platiteľom DPH, stane po predložení ponuky alebo po 

uzatvorení zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

14.4 Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou 

osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento uchádzač nebude pri 

plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a 

výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Verejný obstarávateľ 

nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 

a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona 

č. 222/2004 Z.z.. 

14.5 Pri vypĺňaní výkazu výmer je potrebné, aby uchádzač dodržal tieto zásady: 

a) musí uviesť jednotkovú cenu každej položky prác, použitého materiálu a služieb 

uvedených vo výkaze výmer, 

b) cena príslušnej položky práce, použitého materiálu alebo služby  je daná súčinom 

jednotkovej ceny a množstva uvedeného k danej položke, 

c) celková cena  za všetky práce, použité materiály a služby súvisiace s predmetom 

zákazky je daná súčtom cien jednotlivých položiek použitých materiálov, prác 

a služieb, 

d) zaokrúhľovanie jednotkových cien a celkovej ceny na 2 desatinné miesta musí byť 

v zmysle matematických pravidiel.   

14.6 Jednotkové ceny z ponuky musia byť dodržané ako maximálne jednotkové ceny počas 

celého trvania zmluvy.  
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15. Pravidlá vyhotovenia ponuky: 

15.1 Do konečnej ceny, ktorá bude zmluvnou cenou, musia byť započítané všetky výdavky 

uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky podľa relevantnej projektovej 

dokumentácie a podľa požiadaviek uvedených v Zmluve o dielo. 

15.2 V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, 

vrátane všetkých súvisiacich služieb a poplatkov, vrátane nákladov na komunikáciu 

v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky. Záujemca je pred predložením svojej 

ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie 

zmluvy. 

15.3 Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením 

predmetu zákazky a zmluvných podmienok, t.j. najmä náklady na prácu, práce súvisiace 

s dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných 

materiálov a konštrukcií, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, 

všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s 

likvidáciou odpadu, drobné a pomocné materiály, kontrolu zhotoviteľa, montáž, údržbu, 

dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, 

náklady na opravy a údržbu v záručnej lehote, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú 

realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie, komplexné skúšky 

technologického zariadenia, všeobecné riziká a zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej 

ochrany, povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, spolupráca a koordinácia 

so subdodávateľmi, vrátane všetkých kontrol, funkčných skúšok, aj skúšobných 

prevádzok, ak sú potrebné.  

15.4 Nie je možné predložiť variantné riešenie ponuky.  

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  

16.1 Forma predloženia ponuky: 

➢ Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku ak je 

doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 

preklad do štátneho jazyka. 

➢ doklady a dokumenty musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača 

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov, pričom 

súčasťou ponuky musí byť aj platné oprávnenie na takýto úkon.  

➢ ponuka sa predkladá v jednom vyhotovení, ktoré je potrebné označiť názvom 

zákazky „NOVOSTAVBA CHODNÍKA – CENOVÁ PONUKA“ (predmet emailu 

s ponukou alebo obálky ponuky). 

➢ V prípade predloženia ponuky listinne sa požaduje elektronická verzia 

požadovaného obsahu cenovej ponuky na CD/DVD nosiči jeho obsah: sken 

podpísanej a opečiatkovanej  ponuky (ak sa pečiatka používa) vo formáte .PDF  + 

ocenený výkaz výmer vo formáte .XLS.  

16.2 Obsah ponuky:  

16.2.1 Identifikačné údaje o uchádzačovi, resp. členoch skupiny dodávateľov, t.j. 

obchodný názov a sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia 

štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie meno a priezvisko 

kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa.  

16.2.2 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok 

účasti osobného postavenia: 
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a) Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať 

stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky, 

- uchádzač so sídlom v SR doklady nepredkladá, verejný    obstarávateľ overí 

splnenie týchto podmienok účasti vo verejných registroch. 

- uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo 

územia SR, predkladá doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, 

ktoré zodpovedajú predmetu zákazky alebo ak štát jeho sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva takýto doklad alebo nevydáva ani 

rovnocenné doklady, možno tento doklad nahradiť čestným vyhlásením podľa 

predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

b) Podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým podpísaným čestným 

vyhlásením, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy (podpísané štatutárnym 

orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu 

dodávateľov). 

Upozornenie: 

Ak právo štátu uchádzača  so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom 

mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť 

vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou 

inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 

c) Za účelom preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač 

preukáže minimálne jednou referenciou alebo iným dôkaznom o plnení zmluvy na 

stavebné práce uskutočnené za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného 

obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam 

musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác 

a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak 

odberateľom  

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,  

2. a ak bola iná osoba ako verejný obstarávateľ  alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz 

o plnení potvrdí odberateľ; ak  také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k 

dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným 

dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého 

boli uskutočnené.  

Minimálna požadovaná úroveň štandardov, ktorou uchádzač preukáže splnenie 

podmienky účasti:  

Uchádzač predloží zoznam zrealizovaných zákaziek rovnakého alebo obdobného 

charakteru ako je predmet tejto zákazky, za posledných (5) päť rokov od vyhlásenia 

verejného obstarávania (vyhlásením sa rozumie zaslanie výzvy resp. zverejnenie 

výzvy v zmysle Jednotnej príručky pre VO).  

Zoznam musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 

1. Názov a sídlo odberateľa 

2. Predmet zákazky 

3. Stručný popis zákazky 

4. Celková cena plnenia (V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako 

EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom 
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určeným ECB ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania. Doklady, ktorými 

uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene 

ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.);  

5. Relevatná cena plnenia  (vo finančnom vyjadrení "cena v EUR bez DPH” 

skutočne vykonaných prác na zákazke, pričom uchádzač v prípade realizácie 

zákazky v inom časovom horizonte ako je skúmané obdobie, vyčísli cenu plnenia 

v skúmanom relevantnom období. V prípade zákazky, ktorá pozostávala z rôznych 

predmetov plnenia, z ktorých niektoré nespadajú do  stanovenej definície 

rovnakého alebo podobného predmetu zákazky uchádzač vyčísli relevantnú cenu 

plnenia.) 

6. Skutočnú lehotu dodania 

7. Telefonický kontakt na odberateľa, kde si verejný obstarávateľ môže overiť 

plnenie zákazky 

 

Rovnakým alebo obdobným charakterom sa pre účely tejto zákazky rozumie 

„pozemné stavby“ 

Zoznam musí obsahovať mininimálne jednu alebo viac zákaziek v kumulatívnej 

hodnote minimálne vo výške PHZ, z ktorej/ktorých bude vyplývať, že uchádzač v 

rámci nej/nich realizoval zákazky rovnakého alebo podobného charakteru (podpísaný 

štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. 

za skupinu dodávateľov). 

Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií 

podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie existujú. 

d) Za účelom preukázania technickej alebo odbornej spôsobilosti ak ide o stavebné 

práce, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených 

na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov, ktorou uchádzač preukáže splnenie 

podmienky účasti: 

Uchádzač preukáže, že disponuje aspoň 1 (jedným) stavbyvedúcim v odbore 

pozemných stavieb. Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným 

osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom 

znení, alebo ekvivalentným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých 

štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby.  

- Uchádzač predloží sken vyššie uvedeného osvedčenia alebo odkaz na miesto, 

kde je toto platné osvedčenie verejne dostupné.  

- Uchádzač zároveň predloží doklad alebo dokument,  z ktorého budú zrejmé 

údaje o postavení navrhovaného stavbyvedúceho voči uchádzačovi, 

interná/externá kapacita uchádzača. 

Upozornenie:  

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 

technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí 

uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať 

kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomným čestným vyhlásením 

(prísľubom) takejto inej osoby, že v prípade potreby bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie 

predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu alebo písomnou zmluvou uzavretou s 

osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť 
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alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje 

kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na 

preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie 

podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm e) a f) ZVO a nesmú u 

nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO; oprávnenie dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu 

zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač môže využiť kapacity inej 

osobylen, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity 

vyžadujú. 

16.2.3 Nakoľko verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti, z dôvodu odbúrania 

zbytočnej administratívnej záťaže uchádzačov, uchádzač môže v čestnom vyhlásení 

príloha č. 4 tejto výzvy predbežne nahradiť doklady určené verejným 

obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti. Uchádzač však pri využití 

tohto inštitútu musí preukázateľne spĺňať zadané podmienky účasti už v čase 

predkladania ponuky/vyhotovenia takéhoto čestného prehlásenia.  

16.2.4 Návrh zmluvy o dielo (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov), ktorý bude v súlade 

s prílohou č. 1 tejto výzvy, pričom prílohy zmluvy uchádzač do ponuky nepredkladá, 

bude ich predkladať až úspešný uchádzač k podpisu Zmluvy. 

16.2.5 Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) s uvedením cien za zhotovenie Diela. 

16.2.6 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (vyplnený podľa vzoru 

v prílohe č. 2 tejto výzvy) (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov). 

16.2.7 Ak je to relevantné, zoznam uchádzačom ponúknutých/navrhovaných ekvivalentov, 

doplnený o dokumenty preukazujúce požadované technické a funkčné vlastnosti 

ekvivalentných výrobkov/materiálov, prípadne ďalšie dokumenty, doklady a 

odôvodnenia, ak sú potrebné, preukazujúce opodstatnenosť a správnosť 

uchádzačom navrhnutého ekvivalentného výrobku/materiálu a jeho vplyvu na 

ďalšie položky vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii. 

16.2.8 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby 

alebo podklady pri jej vypracovaní využil, a to v rozsahu meno a priezvisko, 

obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a 

identifikačné číslo, ak bolo pridelené. 

17. Otváranie ponúk: 11.03.2022 o 12:30 hod. na obecnom úrade v Rimavskej Bani, 

Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa 

18. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude verejné len pre uchádzačov, ktorí predložili 

ponuky v lehote na predkladanie ponúk, ktorí môžu byť zastúpení osobou oprávnenou konať 

v ich mene a to na základe platného splnomocnenia. 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

19.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií 

na vyhodnotenie ponúk.  

19.2 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť 

potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť uzavretá 

bezodkladne po tom, ako bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný. 

19.3 Za poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy sa považuje:   

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210119#paragraf-40.odsek-6.pismeno-a
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19.3.1 Zabezpečenie právoplatného zápisu do registra partnerov verejného sektora 

v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

19.3.2 Predloženie podpísanej zmluvy o dielo v príslušnom počte vyhotovení.  Návrh 

zmluvy, ktorý je súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk, je záväzný a nie je možné 

ho nijako meniť. To neplatí pre úpravy chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, 

medzery v texte a pod.), ktoré nemenia význam konkrétnych ustanovení. Vyzvaný 

uchádzač doplní do zmluvy svoje identifikačné údaje, ponúknuté ceny, ktoré 

zodpovedajú predloženej ponuke a ostatné požadované informácie. Uzavretá zmluva 

nesmie byť v rozpore s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

19.3.3 V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracovávať osobné 

údaje fyzických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku 

v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač na tento účel zabezpečí súhlas dotknutých 

osôb v dokumente, v ktorom 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 ZVO.  

19.3.4 Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, sú upravené v zákone č. 18/2018 Z.z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako 

„zákon o ochrane osobných údajov“).  

19.3.5 Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá aj za 

zabezpečenie súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných 

údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona o ochrane osobných údajov. 

Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.  

19.3.6 Predmetné verejné obstarávanie podlieha kontrole poskytovateľa nenávratného 

finančného príspevku. Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania 

nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia 

odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenie 

odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov 

na nadobudnutie predmetu zákazky, t.j. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi 

poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly zo strany relevantného poskytovateľa 

nenávratného finančného príspevku. 

19.3.7 V predmetnom verejnom obstarávaní bude uplatnený sociálny aspekt. Bližšia 

špecifikácia v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou tejto výzvy na predkladanie 

ponúk. 

S úctou  
 

V Rimavskej Bani, dňa: 25.02.2022 

Mgr. Elena Polóniová 

starostka obce 

Prílohy:  

Príloha č. 1: Návrh Zmluvy o dielo  

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie zákaz účasti 

Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie podmienky účasti 

Príloha č. 5: Projektová dokumentácia 

Príloha č. 6: Neocenený výkaz výmer 


