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Výzva na predkladanie ponúk 
 podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní   

 

Číslo zákazky 09/2021 

Názov zákazky Kanalizácia a čistička odpadových vôd v obci Nižná 
Slaná 

Predmet zákazky Výber poskytovateľa na zabezpečenie riadenia 
projektu pre obec 

Postup verejného obstarávania Podľa obecnej Smernice o verejnom obstarávaní 

 

I. Verejný obstarávateľ 
 

Úradný názov: Obec Nižná Slaná IČO: 00328596 

Poštová adresa: Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná, Slovenská republika 

Štatutár obce: Tibor Jerga Telefón: 
E-mail: 

+421 918 937 818 
tiborjergans@gmail.com 

Kontaktná osoba pre 
verejné obstarávanie: 

Mgr. Tomáš Ladňák Telefón: 
E-mail: 

+421 918 209 468 
ladnak.niznaslana@gmail.com 

 

II. Opis zákazky 
 

Miesto dodania zákazky: Obec Nižná Slaná 

Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa na zabezpečenie riadenia projektu pre obec 
uvedenú vyššie v rozsahu: 

a) Vypracovanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len 
„ŽoNFP“). Žiadateľom ŽoNFP je Objednávateľ; 

b) Kontrola a vypracovanie povinných príloh, podľa podmienok výzvy;  
c) Podanie ŽoNFP na Sprostredkovateľský orgán za objednávateľa; 
d) Doplnenie ŽoNFP po doručení výzvy na doplnenie ŽoNFP od Sprostredkovateľského 

orgánu; 
e) Spracovanie podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie v zmysle výzvy; 
f) Spracovanie podkladov pre verejné obstarávania a kritérií pre vyhlásenie verejných 

obstarávaní potrebných (najmä: vypracovanie ŽoNFP, obstarávateľ, vypracovanie 
projektovej, dokumentácie, externý manažment projektu, energetický audit stavby, 
stavebný dozor, realizátor projektu); 

g) Sledovanie termínov a lehôt súvisiacich so schválením ŽoNFP. 

Mena: EUR 

Spôsob určenia ceny: 
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I. Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z.,  ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách, v znení neskorších predpisov. 

II. Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, 
uvedie to v cenovej ponuke. 

III. Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených 
s dodaním tovaru. 

IV. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné 
náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač 
zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov 
a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách. 

Predpokladaná hodnota zákazky 

Daná žiadosť je podkladom aj na stanovenie Predpokladanej hodnoty zákazky. 
 
Pokiaľ predpokladaná hodnota zákazky bude spĺňať finančný limit a bude nižšia ako 5000,- 
EUR bez DPH postupuje Verejný obstarávateľ realizujúci verejné obstarávanie postupom 
nasledovne: 

a) predložené cenové ponuky získané týmto prieskumom trhu zahrnie do 
vyhodnotenia cenových ponúk v rámci tohto verejného obstarávania a následne 
vyhodnotí cenové ponuky podľa kritéria najnižšia cenová ponuka; 

b) úspešného uchádzača vyzve na uzatvorenie zmluvy, zmluvného vzťahu. 
 
Pokiaľ predpokladaná hodnota zákazky bude spĺňať finančný limit nad 5000,- EUR bez DPH, 
prieskum nebude viesť k uzatvoreniu zmluvy a bude slúžiť pre účely určenia 
predpokladanej hodnoty. 

 

III. Administratívne informácie 
 

Lehota na predkladanie ponúk: dátum: 09. jún 2021 

čas: 12:00 

Spôsob predloženia ponuky: 

Uchádzač predloží ponuku jasne označenú v predmete správy „Cenová ponuka – Žiadosť 
o NFP“ elektronicky na e-mailovú adresu ladnak.niznaslana@gmail.com; 
 
Ponuky musia byť predložené v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín 
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.  

 

IV. Podmienky účasti 
 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia: 

Neuplatňujú sa. 

Finančné a ekonomické postavenie: Neuplatňuje sa. 
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Technická alebo odborná spôsobilosť: Neuplatňuje sa. 

Ostatné požiadavky: Neuplatňujú sa. 

 

V. Vyhodnotenie ponúk 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena. 

 

VI. Záväzok po dokončení verejného obstarávania 
 

Druh záväzku: ☒ZMLUVA 

☐OBJEDNÁVKA 

Špecifické podmienky Pokiaľ bude predpokladaná hodnota zákazky spĺňať finančný 
limit nad 5 000,- EUR bez DPH, prieskum nebude viesť 
k uzatvoreniu zmluvy a bude slúžiť pre účely určenia 
predpokladanej hodnoty. 

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Projekt bude financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
prostredníctvom výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2 vyhlásenej Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje,  prioritnej osi 6. 
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, 
Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie 
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu 
rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. 

 

 

VII. Doplňujúce informácie 
 

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento 
postup verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit 
verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné. 

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej 
výška na dodanie predmetu plnenia je vyššia ako je limit určený pre tento druh 
zákazky. 

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak 
ani jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá 
požiadavkám určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili 
okolnosti, za ktorých bola súťaž (prieskum) vyhlásená a nebolo možné ich predvídať 
alebo ak bude predložená iba jedna ponuka. 

4. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie a upresnenie ponuky.  
5. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 

uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  
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6. Komunikácia medzi verejným  obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná 
písomne, resp. e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú  
adresu ladnak.niznaslana@gmail.com. Cez uvedenú adresu bude prebiehať  všetka  
korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi 
(žiadosti  o vysvetlenie informácie o  vyhodnotení ponúk a iné). 

7. Verejný obstarávateľ je povinný archivovať komunikáciu medzi ním a uchádzačmi. 

 


