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Potenciálny záujemca/uchádzač 

 
Výzva na predkladanie ponúk 

 

         zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len ZVO“) 
__________________________________________________________________________________________ 

        
1.  Názov zákazky:  

 Rekonštrukcia skladu požiarnej techniky 
 

2.  Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1, písm. b) ZVO: 
 Názov:   Obec  Lipovce 
 Zastúpený: Ján Šatník, starosta obce 
 Adresa:    Lipovce 92, 082 36 Lipovce 
 IČO:    00327387 
 DIČ:    2020543217 
 e-mail:   starosta@lipovce.eu 
Telefón:  +421 517581787 
Mobil:   +421 948302891 
 
Kontakt určený pre komunikáciu s uchádzačmi:  
Obchodný názov: Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov 
Kontaktná osoba:  Zuzana Konkoľová, MBA 
Mobil: +421 911999938 
E-mail: sutazneponuky@gmail.com 

3.      Predmet zákazky: Rekonštrukcia skladu požiarnej techniky 

4.  Druh zákazky: Práce 

5.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Neumožňuje sa.  

6.  Podmienky účasti: 
 

             Podmienka účasti Spôsob preukázania 

Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1,  písm. e), f): 
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 
32 ods. 1, písm. e), f) predložením čestného vyhlásenia – 
Príloha č. 3 Výzvy  
Verejný obstarávateľ má k informáciám na preukázanie 
splnenia podmienok účasti prístup priamo a bezodplatne 
v elektronických databázach, preto použije údaje získané 
z týchto verejne dostupných databáz.  

 
7.  Opis predmetu zákazky:   
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Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na sklade požiarnej techniky súpisné číslo 273, parcela KN-
C 3 /4 v k. ú. Lipovce. Predmetom stavebných úprav je vytvorenie stropu z oceľových nosníkov IPE 
200 mm a 100 mm železobetónovej dosky s trapézovým plechom nad garážou.  
 
UPOZORNENIE: Projektová dokumentácia poskytnutá verejným obstarávateľom zahŕňa širší rozsah 
ako je predmet tejto zákazky.  Predmetom zákazky sú iba práce zodpovedajúce rozsahu zadania – 
výkazu výmer, ktorý je prílohou výzvy. 

 
Ak sa vo výzve na predkladanie ponúk, v zadaní (výkaze výmer), alebo v projektovej dokumentácii 
objaví akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ (názov výrobku, materiálu alebo výrobcu), 
uchádzač môže použiť jeho ekvivalent, ktorý však musí obsahovať minimálne technické požiadavky 
a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované (umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky 
s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami). V prípade uplatnenia 
ekvivalentov uchádzač predloží prehľad ekvivalentných materiálov, výrobkov a zariadení, 
samostatný očíslovaný zoznam technických listov k ponúknutým ekvivalentom, alebo iných 
vhodných dokumentov, ktorými bude uchádzač preukazovať požadované technické a funkčné 
vlastnosti ekvivalentných výrobkov, vrátane podrobných špecifikácií a ďalšie dokumenty a doklady 
a odôvodnenia preukazujúce opodstatnenosť a správnosť uchádzačom navrhovaného 
ekvivalentného výrobku/materiálu. 

 
8.  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

45000000 - 7 Stavebné práce 
45262300 - 4 Betonárske práce 

 
9.  Predpokladaná hodnota zákazky: 6 570,91 € bez DPH  

 
10.  Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky, alebo trvanie zmluvy:   

• najneskôr do 31.10.2020 
 

11.      Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Podľa zadania – výkazu výmer 
 

12.   Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský kraj, okres Prešov, Obec Lipovce 
 

13.   Variantné riešenie: neumožňuje sa 
 

14.      Obhliadka miesta:   
 V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť so štatutárnym zástupcom obce prostredníctvom 
kontaktov uvedených v bode 2 Výzvy. Obhliadka je nepovinná, uchádzač môže predložiť ponuku, aj 
keď obhliadku miesta nevykonal.  

 
15.  Lehota a miesto na predloženie ponúk: 01.10.2020 do 10:00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
Zuzana Konkoľová - LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov, e-mail: sutazneponuky@gmail.com  

 
16.  Spôsob predkladania ponúk: 

Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenom obale s uvedením obchodného mena alebo názvu, 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača jedným z nasledovných spôsobov: 
poštou, alebo iným doručovateľom (napr. kuriérom), alebo e-mailom. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a cena celkom s DPH (v prípade ak uchádzač nie je 
platiteľom DPH, v ponuke na to upozorní). 
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Označenie obálky, resp. predmet e-mailovej správy:   
 
SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ – SKLAD POŽIARNEJ TECHNIKY - LIPOVCE 
 

 Elektronická ponuka musí byť predložená vo formáte PDF, alebo v podobnom formáte, aby bola 
 zabezpečená  pred  zmenou jej obsahu. 

Ponuku zasielanú emailom môže uchádzať zabezpečiť (napr. opatriť heslom), pokyny k otvoreniu 
ponuky však musí oznámiť emailom na adresu uvedenú v bode 15. Výzvy,  alebo iným vhodným 
spôsobom najneskôr do uplynutia lehoty na otváranie ponúk uvedenej v bode 20. Výzvy. 
Sprístupnenie ponuky do lehoty určenej na otváranie ponúk je vo výlučnej zodpovednosti 
uchádzača. Verejný obstarávateľ nemusí vyzvať uchádzača na sprístupnenie ponuky opatrenej 
heslom, alebo inak zabezpečenej ponuky. Ak ponuka nebude sprístupnená, verejný obstarávateľ 
nebude môcť ponuku vyhodnotiť. 

17. Kritérium vyhodnotenia ponúk: 
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky uvedená v 
návrhu na plnenie kritéria. V prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH bude posudzovaná 
cena celkom. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z 
hľadiska splnenia požiadaviek na predmete zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na 
základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom 
mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 
uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky, alebo o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa 
následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v 
poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 
 

18. Lehota viazanosti ponúk: Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk, až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 
31.10.2020. 
 

19. Obsah ponuky:  
Ponuka musí obsahovať:  
 
1. Návrh na plnenie kritéria – príloha č. 1 Výzvy – vyplnený, datovaný a podpísaný štatutárnym 

zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača.  
 

2. Ocenené zadanie - príloha č. 2 Výzvy - rozpočet stavby s kalkuláciou ceny – ocenené zadanie 
podľa  jednotlivých položiek v tlačenej forme potvrdené oprávnenou osobou konať v mene 
uchádzača; všetky položky zadania musia byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky 
a jednotkovej ceny; uchádzač musí vyplniť zadanie  v plnom rozsahu; žiadna z položiek nesmie 
byť nulová;  
 

 UPOZORNENIE: Uchádzač je povinný oceniť všetky položky zadania (jednotkovou cenou 
 vyššou ako 0,00 €) a zároveň sa zakazuje zadanie akokoľvek pozmeňovať  (poradie položiek,  
vkladanie dodatočných položiek a pod.) Pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je 
priložené zadanie záväzné.  

 
3. Čestné vyhlásenie uchádzača - príloha č. 3 Výzvy podpísané štatutárnym zástupcom, alebo 

oprávnenou osobou konať v mene uchádzača. 
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20. Otváranie ponúk: 
Otváranie ponúk je neverejné a uskutoční sa: 01.10.2020 o 11:00 hod. 
Miesto otvárania ponúk: Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, č. dv. 215, 080 01 Prešov 
 

21. Podmienky financovania:  
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z  dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe Zmluvy č. PHZ-OPK1-
2019-003513 na činnosť a aktivity projektu Rekonštrukcia skladu požiarnej techniky a z vlastných 
zdrojov verejného obstarávateľa. 
 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
1. Podkladom pre vypracovanie a predloženie ponuky je táto výzva na predkladanie ponúk, jej 

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria, Príloha č. 2 – Zadanie, Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie 

uchádzača, Príloha č. 4 - Zmluva o dielo a Projektová dokumentácia.  Zmluvu o dielo uchádzač 

v ponuke nepredkladá. Zmluvu o dielo predkladá až úspešný uchádzač. 

2. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne 

všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na 

predloženie ponuky a v návrhu zmluvy. 

3. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 

Ponuka musí byť vyhotovená perom nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo 

tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu 

čitateľný. 

4. Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predloženie 

ponuky.  

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku a  zrušiť použitý postup zadávania 

zákazky ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní.  

6. Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na 

vyššie uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky. 

7. Verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku výsledok 

vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou vrátane dosiahnutého celkového poradia a to 

v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa 

o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom postupe zadávania zákazky nie je možné podať 

námietky v zmysle § 170 odsek (7), písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. f).  

9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v 

poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od 

nej odstúpi. 

10. Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť. 

11. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly/auditu 

/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a 

účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt vykonávaný v súlade s 

 príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami. 

12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade neschválenia postupu 
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verejného obstarávania poskytovateľom pomoci. 

13.   Ak sa v procese verejného obstarávania vyskytnú skutočnosti neriešené touto výzvou, použijú  

sa primerane ustanovenia platného zákona o verejnom obstarávaní. 

14.  V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predloženie ponuky, môže ktorýkoľvek 

z účastníkov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktných osobách uvedených v bode č. 2 tejto 

výzvy.  

 
V Lipovciach, 21.09.2020                   

 
Ján Šatník,  

starosta obce 
 
 
Prílohy Výzvy v zmysle bodu 22. 1. sú k dispozícii na nižšie uvedenej adrese: 
 
https://drive.google.com/file/d/1cNibJPPnIpYuGSZ-YXHTOHD1HVbYvX8F/view?usp=sharing 
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