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Výzva na predloženie ponuky 

 

Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná 
 
 
 
 
 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná, 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") Vám zasiela výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na 
nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom: 

 

„Vybudovanie zberného dvora a stojísk v obci Nižná Slaná" 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO: 
 
 Názov verejného obstarávateľa: Obec Nižná Slaná 
Sídlo: Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná 
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Vieloha, starosta obce 
IČO: 00328596 
DIČ: 2020961492  
Tel.: +421 (0)58/788 31 21 
E-mail: obecnizn@mail.telekom.sk 
Internetová stránka: http://www.niznaslana.sk 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

      Obec Nižná Slaná, Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Ján Vieloha 

4. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona  

č. 343/2015 na uskutočnenie stavebných prác pre zhotovenie diela s názvom:  

„Vybudovanie zberného dvora a stojísk v obci Nižná Slaná" 

 
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
  
       S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536  Obchodného zákonníka. v 

znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva). Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí v čase uzavretia zmluvy nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora v súlade so Zákonom 315/2016 o registri partnerov verejného sektora o zmene a o 
doplnení niektorých zákonov. 

 
 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

Predmetom stavby je vybudovanie spevnenej plochy na parcele p. č. 614,615 pre zberný dvor v obci 
Nižná Slaná. Zberný dvor bude slúžiť ako zberné miesto pre triedený odpad, a to: biologicky 
rozložiteľný odpad BRO a drobný stavebný odpad DSO na dočasné uskladnenie odpadu pre kataster 
obce s prevádzkou v stanovených pravidelných časových intervaloch určených prevádzkovým 
poriadkom. Dočasný zber bude uskutočňovaný do uzatvárateľných vaňových kontajnerov o objeme 7 
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m3. K zbernému dvoru bude investor využívať komunálnu techniku a to: traktor s čelným nakladačom, 
vlečkou a drvičom biologicky rozložiteľného odpadu. Súčasťou projektu je vybudovanie šiestich kusov 
stojísk na pozemkoch p. č. 480/1, 868/33, 755/4, 343, 1012/6, 802/1 v obci Nižná Slaná. Stojisko bude 
slúžiť pre zber zmesového komunálneho odpadu. Na spevnenej ploche zberného dvora bude 
vyhradený priestor pre techniku na odvoz a manipuláciu s kontajnermi, uloženie kontajnerov na 
odpad, materiál určený na zabezpečenie prevádzky zberného dvora v zmysle prevádzkového 
poriadku a pre obsluhu zberného dvora. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe tejto výzvy - 
projektová dokumentácia stavby. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 149.815,99 EUR bez DPH 

8. Miesto realizácie predmetu zákazky: Obec Nižná Slaná, parcela č. 614,615,  

      pozemkoch p. č. 480/1,  868/33, 755/4, 343, 1012/6, 802/1 

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

       Maximálne do 30.11.2018 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú bez úhrady a sú súčasťou  

       tejto výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: Zákazka bude spolufinancovaná z OP Ľudské zdroje,  

       kód výzvy: POLZ-PO6-SC611-2017-1 

12. Lehota na predloženie ponuky: 18.06.2018 do 15:00 hod. 

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, inou prepravnou službou alebo osobne 

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

 

Jediným kritériom  na vyhodnotenie  ponúk je celková cena za predmet zákazky, t. j. cena s DPH 
v EUR za celý predmet zákazky definovaný v bode 2 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ zostaví 
poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej celkovej ceny za predmet 
zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka s najnižšou cenou na 1. mieste 
poradia bude úspešná. 
Uchádzač v návrhu na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 uvedie celkovú cenu, zodpovedajúcu 
celkovej cene z vyplnených výkazov výmer. 

 

15. Návrh technického riešenia - Identifikácia konkrétnych výrobkov ponúkaných uchádzačom.  

V detailnej technickej špecifikácii uchádzač uvedie konkrétne typy materiálov a výrobkov 
(konkrétne: betónové zmesi, betónové obrubníky, zámková dlažba, plotové stĺpiky, oceľové pletivá), 
ktoré uchádzač hodlá pri realizácii zákazky použiť. Taktiež uvedie, akým spôsobom konkrétny 
výrobok alebo technologický postup spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené 
v projektovej dokumentácii. Verejný obstarávateľ požaduje pre každý ponúkaný výrobok 
predloženie jeho technickej špecifikácie (napr. katalógový list s detailným technickým popisom a 
vyobrazením) a predloženie kópie (kópia nemusí byť úradne overená) skúšobného protokolu alebo 
osvedčenia vydaného orgánom posudzovania zhody výrobku.  

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Ponuku v slovenskom (alebo v českom) jazyku je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu 
verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy.  Na obálke s ponukou musí byť uvedené: 
„PONUKA - NEOTVÁRAŤ“  a heslo súťaže: „Zberný dvor – stavba“ 

Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje: 

 
a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, telefón,  
      e- mail), 

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria ( príloha č. 1 ) 

c) Vyplnené výkazy výmer  ( príloha č. 2) 

d) Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. (nemusí byť úradne 
osvedčená), ktoré sú predmetom zákazky. Doklad musí odrážať skutkový stav v 
čase, v ktorom uchádzač predkladá ponuku. U právnických osôb napr. výpis z 
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. 
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e) Čestné vyhlásenie ( príloha č. 3) 

f)    Návrh technického riešenia podľa bodu č. 15 tejto výzvy 

g)   Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo ( príloha č. 4) 

 

17. Otváranie ponúk:  20.06. 2018 o 10.00 hod. v sídle verejného obstarávateľa uvedeného  
      v bode 1. tejto výzvy. 

18. Lehota viazanosti ponuky:  do 31. 10. 2018 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 

a) Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí 
splnia podmienky účasti uvedené v bode 16 a) – f), tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedené v tejto výzve.  

b) Verejný obstarávateľ  bezodkladne po vyhodnotení ponúk písomne oznámi úspešnému 
uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma. Zároveň ho vyzve v primeranej lehote k podpisu 
zmluvy o dielo. Ostatným uchádzačom oznámi, že boli neúspešní s uvedením dôvodu 
neprijatia ich ponuky. 

c)    Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 
v prípade že, predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

d) Pri komunikácií a výmene informácií bude verejný  obstarávateľ postupovať  podľa 
prechodného ustanovenia § 187 ods. 8 „ZVO“. 

e) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s 
dodávanými tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti Zmluvy o dielo a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú 
Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa 
finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho 
spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, Splnomocnení zástupcovia Európskej 
Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

 
Úspešný uchádzač bude v súlade so sociálnym aspektom uplatňujúcim sa vo verejnom 
obstarávaní povinný na celú dobu realizácie zákazky zamestnať aspoň jednu osobu, 
spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady: 
- patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 
- sú nezamestnaní, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 

 

S úctou, 

V Nižnej Slanej  
dňa,08.06.2018                                       

 

                                                                                                     Ing. Ján Vieloha 

                                                                                                       starosta obce 

Prílohy: 

1) Návrh na plnenie kritéria 
2) Zadanie – výkaz výmer 
3) Čestné vyhlásenie k „zelenému“ obstarávaniu 
4) Návrh zmluvy o dielo 
5) Projektová dokumentácia 

 
Výzvu a všetky prílohy si môžete stiahnuť na nasledovnej internetovej adrese: 


