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Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:                          OBEC NEMEČKY 

Sídlo:                             Nemečky 194, 956 22 Prašice 

Zastúpenie:                    Ing. Viera Uhlárová, starostka obce 

IČO:                               00655015 

DIČ:                               2021234380 

E-mail:                           uhlarova@centrum.sk 

(ďalej v texte týchto súťažných podkladov len: „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“) 

 

 

 

 
 

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
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 

 

STAVEBNÉ PRÁCE 

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
 

Predmet zákazky: 

„Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála v obci Nemečky“ 

 
V Nemečkách, 02.12.2019                                                 .................................................... 

                                                                                                  Ing. Viera Uhlárová 

                                                                                                       starostka obce 

 

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje: 

 

 

                                                                                            .................................................. 

                                                                                                 Bc. Branislav Bernátek 

                                                                                                    osoba zodpovedná 

                                                                                                 za verejné obstarávanie 
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NEMEČKY, DECEMBER 2019 

Zákazka je zadávaná v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020: 

Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála v obci Nemečky 

 

 

Program:                              Program rozvoja vidieka 2014-2020 

 

Vyhlasovateľ:                      Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí  

                                             topoľčiansko duchonského mikroregiónu 

 

Podopatrenie:                       19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci          

                                             stratégie miestneho rozvoja vedeného  

                                              komunitou 

 

Názov podopatrenia PRV:  7.2. Podpora na investície do vytvárania,  

                                            zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov  

                                            infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií  

                                            do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor  

                                            energie (mimo Bratislavský kraj) 

 

 

Názov projektu:                  Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála v obci   

                                            Nemečky 
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1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

OBEC NEMEČKY 

Nemečky 194, 956 22 Prašice 

Štatutárny zástupca : Ing. Viera Uhlárová, starostka obce  

IČO: 00655015 

DIČ: 2021234380 

Kontaktná osoba: Ing. Viera Uhlárová, starostka obce 

Telefón: +421 904 887 071 

e-mail: uhlarova@centrum.sk 

 

2. Názov zákazky  

„Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála v obci Nemečky“  

 

3. Miesto plnenia zákazky 

Nemečky, parc. 1232/4, 195, 177, 201 

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Kódy podľa hlavného slovníka verejného obstarávania: stavebné práce + tovar 45000000-7 - 

Stavebné práce 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky spolu 

31 096,08 € bez DPH 

 

6. Podmienky financovania predmetu zákazky  

Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku rámci implementácie 

stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 

 

7. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky sú: 

Projekt stavby rieši rekonštrukciu odtoku dažďovej vody, napojením na existujúcu betónovú 

rúru, vybudovanie nových šácht a vyústeného objektu.  

Odtok dažďovej vody bude slúžiť na odvodnenie verejného priestranstva v obci.  
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Charakter územia výstavby: 

Stavenisko tvorí stavebný pozemok pri mieste rekonštrukcie odtoku. 

Na stavenisku nebol urobený geologický prieskum, objekty v tejto lokalite sú založené na 

základových pásoch z prostého betónu.  

Zemné práce: sú jednoduché – riešia vyčistenie existujúceho odtoku, prehĺbenie jarku, výkop 

ryhy, výkop pre šachty a výustný objekt. Výkop ryhy a začistenie ručne, trieda zeminy III, 

odvoz zeminy na skládku, miesto určí investor. Spätné zásypy zhutniť na 0,15 Mpa. 

 

7.1 Stavebné práce: špecifikácia – výkaz výmer je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 

7.2 Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky vrátane 

dovozu na miesto plnenia- obec Nemečky, parc.č. 1232/4, 195, 177,201. Cena musí byť 

uvedená v eurách. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní 

verejného obstarávateľa. 

 

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie. 

 

9. Obhliadka miesta realizácie 

Za účelom špecifikácie a spôsobu realizácie prác sa odporúča, aby záujemcovia vykonali 

obhliadku miesta realizácie tak, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú 

potrebné na prípravu a vypracovanie cenove ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 

dodania predmetu obstarania idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka miesta výkonu prác sa 

uskutoční po telefonickom dohovore so starostkou obce Ing. Vierou Uhlárovou,  

tel. č.: +421 904 887 071 

 

10.  Variantné riešenie 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 

predložené. 

 

11.Lehota, miesto a spôsob predkladania ponuky  

a. Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 16.12. 2019 do 14:00 hod. 
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b. Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ“ s heslom 

„Rekonštrukcia odvodňovacieho kanála v obci Nemečky“ musia byť doručené 

poštou alebo osobne na adresu: 

           Obecný úrad 

           Obec Nemečky, č.194   

           956 22 Prašice 

c. Rozhodujúci bude dátum a čas doručenia obálky verejnému obstarávateľovi. Každý 

uchádzač môže predložiť ponuku iba raz. 

d. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 

neotvorená. 

 

12. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia  

a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený uskutočňovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu 

zákazky.  

b) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí 

verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že 

uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 

hodnotená. 

c) 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).  

Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:  

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o 

cenách vykonáva. 

Navrhovaná cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením podmienok a 

požiadaviek uchádzačom uvedených v tejto výzve aj v prílohách tejto výzvy na predkladanie 

ponúk. 
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Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť 

počas doby uskutočnenia predmetu zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe 

písomnej dohody oboch zmluvných strán. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie:  

-  navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,  

-  výška a sadzba DPH,  

-  navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením 

„Nie som platcom DPH“. 

Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.  

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú zmluvnú cenu je 

potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. 

 

13.  Obsah cenovej ponuky 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:  

a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu) 

b) Doklad o oprávnení uskutočniť stavbu (výpis zo živnostenského registra alebo 

výpis z obchodného registra - originál, resp. overená fotokópia nie starší ako tri 

mesiace) s uvedením predmetu zákazky. 

c) Ocenený výkaz výmer (príloha č. 1) 

d) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 2) 

e) Čestné vyhlásenie o uplatnení sociálneho aspektu (príloha č. 4)  

 

Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 

požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v tejto výzve. 

 

14.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie 

ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. 

Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a  podporujú hospodársku súťaž. 

Ponuky sa vyhodnocujú na základe:  
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najlepšieho pomeru ceny a kvality, 

Najlepší pomer ceny a kvality sa posúdi na základe ceny a ďalšieho kritéria, ktoré zahŕňajú 

dodacie podmienky súvisiace s predmetom zákazky a  ktorými sú najmä dodacie podmienky, 

ako je lehota dodania. 

Verejný obstarávateľ určil každému z kritérií relatívnu váhu.   

Relatívnu váhu uvedie verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch a vo výzve 

na predkladanie ponúk,  

 

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním:  

a) Kritérium č. 1 Najnižšia cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH ( váha kritéria 85%) 

za uskutočnenie predmetu zákazky, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, 

v zmysle určenej definície kritéria.  

b) Kritérium č. 2 Doba realizácie predmetu zákazky – verejný obstarávateľ od uchádzača 

požaduje lehotu uskutočnenia stavebných prác na mieste plnenia v celých pracovných  

dňoch ( váha kritéria 15%) 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní. 

 

15.  Obchodné a platobné podmienky 

15.1 Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným 

uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 

v znení neskorších predpisov (Návrh Zmluvy o dielo tvorí príloha č. 3). Na uzavretie zmluvy 

bude úspešný uchádzač vyzvaný. V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená 

ako úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť 

zmluvu s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí.  

15.2 Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo na dodanie predmetu zákazky.  

15.3 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. 

Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 

obstarávaní, medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a zhotoviteľom na druhej strane, 

(ďalej v texte súťažných podkladov „zmluva“). Zmluva nadobudne platnosť podpisom 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na stránke obce alebo v 

Centrálnom registri zmlúv.  
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15.4 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní 

odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora. Zákon č. 315/2016 Z. z. o 

registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), nadobudol účinnosť 

1. februára 2017.  

15.5 Lehota na dodanie predmetu zákazky je maximálne do 6 mesiacov od podpisu a účinnosti 

zmluvy o dielo, nie však skôr, ako budú schválené finančné prostriedky z Programu rozvoja 

vidieka 2014-2020  

15.6 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude 

financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej platby.  

15.7 Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

15.8 Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého 

predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Súčasťou faktúry bude 

preberací protokol, podpísaný zodpovednými zástupcami oboch strán, ktorý bude 

neoddeliteľnou súčasťou faktúry.  

15.9 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH v 

znení neskorších predpisov.  

15.10 V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového 

dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju 

do dátumu splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď 

opraví alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum 

splatnosti.  

15.11 Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky 5 rokov odo dňa ich prevzatia v 

preberacom protokole.  

15.12 Zmluva o dielo a faktúra podliehajú povinnému zverejňovaniu podľa § 5a ods. 1 zákona 

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ 

berie na vedomie povinnosť zverejniť zmluvu o dielo, ako aj faktúru. 
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16.  Osobitné podmienky plnenia zmluvy - sociálne aspekty  

Verejný obstarávateľ v zmluve o dielo uplatňuje prostredníctvom osobitných podmienok 

zmluvy sociálny aspekt v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

účinného od 18. apríla 2016 a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z .z. o rovnakom 

zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) a pri realizácii stavebných prác zmluvne 

zaväzuje víťazného uchádzača realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia. Víťazný uchádzač 

sa zaväzuje, že na celú dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. 

z. (Zákonník práce) minimálne jednu osobu spĺňajúcu minimálne 1 predpoklad uvedený v 

zmluve o dielo. 

 

17. Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania 

17.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom: Úspešným uchádzačom 

sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude najvýhodnejšia z hľadiska ceny a kvality. Verejný 

obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe ponúkaných súm a doby realizácie predmetu 

zákazky vzostupne.  

17.2 Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky a ostatným 

uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti 

ich ponúk.  

17.3 Informácie o výsledku verejného obstarávania budú zverejnené v profile verejného 

obstarávateľa a na jeho webovej stránke. 

 

18. Ďalšie informácie 

18.1 V prípade, ak úspešných uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže 

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. 

18.2 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu 

uvedenú v bode 11.b predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 11.a sa 

uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania. 
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18.3 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty podľa bodu 12. 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarenským 

výstupným zariadením výpočtovej techniky. 

18.4 Ponuka musí byť uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s 

dokladom o oprávnení podnikať. 

18.5 Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako 

splnomocnený člen skupiny za člena skupiny. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 

vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov 

18.6. Verejný obstarávateľ má v záujme uhradiť cenu diela z nenávratného finančného 

príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Ak verejný obstarávateľ z akéhokoľvek 

dôvodu nezíska cudzie finančné zdroje na uhradenie časti ceny diela predmet zákazky sa nebude 

realizovať. 

18.7. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov: 

• ak nebude predložená ani jedna ponuka 

• ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti, 

• ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve 

na predloženie ponuky, 

• ak návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk bude vyšší ako predpokladaná 

hodnota zákazky, 

• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

V Nemečkách, 02.12. 2019 

 

    

                                                                                                      ........................................... 

 Ing. Viera Uhlárová  

     starostka obce 

Zoznam príloh:  
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