
OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE 
Hradná  č.   156, 

049 41Krásnohorské Podhradie 
Č. p.:        

 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

na určenie predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO“) 

a  zároveň výber zmluvného partnera 
  
 

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Názov: Obec Krásnohorské Podhradie  
Adresa: Hradná č.156, 049 41 Krásnohorské Podhradie  
Krajina: Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie (URL):  
http://www.obeckrasnohorskepodhradie.sk  
Kontaktná osoba: Bc.Eva Szendráková 
Telefón: +421 911 223 778 
E-mail: obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk   

 

II. OPIS 
Názov zákazky: Komunitným centrom za  zlepšenie  medziľudských vzťahov v obci  Krásnohorské 
Podhradie  - výkon činností stavebného dozoru 
Druh zákazky: služby 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71520000-9 
Kategória služby : 17 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky 
Hlavné miesto poskytovania služieb: k.ú. Krásnohorské Podhradie   

    Termín splnenia zákazky: do ukončenia kolaudačného konania 
Začiatok výkonu činnosti stavebného dozoru je odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.  Predpokladaná  lehota  
výstavby  je   7 mesiacov. 
Opis predmetu zákazky: 
1. Opis predmetu zákazky : 

Predmetom zákazky je vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru a to najmä v rozsahu 
uvedenom v čl. III, bod 3.1 návrhu komisionárskej zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje prítomnosť 
stavebného dozoru na stavbe nasledovne : 
a) na odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom, 
b) priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby a to minimálne 2 x týždenne   
c) na kontrolnom dni, ktorý sa bude konať 1 x týždenne, a bude  ho   SD  organizovať 
d) na mimoriadnom kontrolnom dni, ktorý sa bude konať v prípade potreby a to 1 x mesačne, 
e) na odovzdávacom a preberacom konaní, 
f) na kolaudačnom konaní. 
g) (ďalej   podľa  požiadaviek  ,  ktoré sú  popísané   v  komisionárskej   zmluve  ) 

 
2. Spôsob určenia ceny (špecifikácia ceny) : 
a) Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu komisionárskej zmluvy musí byť stanovená v zmysle 

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 vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, bude vyjadrená v 
Eur a v štruktúre podľa písm. c) a d). 

b) Uchádzač stanoví zmluvnú cenu na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov 
a  príjmov  podľa  platných  právnych  predpisov.  Uchádzač  je  pred  predložením  svojej  ponuky 

http://www.obeckrasnohorskepodhradie.sk/
mailto:obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk


povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie komisionárskej zmluvy, pričom do 
zmluvnej ceny zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 

c) Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len "zdaniteľná osoba"), 
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena v Eur bez DPH, 
- DPH 20% v Eur, 
- navrhovaná zmluvná cena v Eur vrátane DPH. 

d) Ak   uchádzač   nie   je   zdaniteľnou   osobou   pre   DPH,   uvedie   navrhovanú   zmluvnú   cenu   v Eur. 
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

e) Pre spracovanie zmluvnej ceny uchádzač vyplní verejným obstarávateľom predloženú špecifikáciu ceny, ktorá 
je súčasťou návrhu komisionárskej zmluvy ako prílohy č. 1 tejto zmluvy. Uchádzač musí v cene predmetu 
zákazky uviesť pre každú jemu vyhovujúcu kategóriu práce v príslušnej výkonovej fáze hodinovú sadzbu a 
uvažovaný počet kalkulovaných hodín. Celková cena v príslušnej kategórii je daná súčinom hodinovej sadzby 
a počtu kalkulovaných hodín. Pre položky uvedené v špecifikácii ceny (kategória práce), s ktorými uchádzač v 
tej ktorej výkonovej fáze neuvažuje uvedie hodinovú sadzbu a počet kalkulovaných hodín číslom "0". 

 
III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY  STAVBY  : 239 981,92  Eur bez DPH 

 
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
Komunikácia: 

Oznámenie,    odovzdávanie    podkladov    a celé  dorozumievanie    medzi    verejným    obstarávateľom    a 
záujemcami /uchádzačmi bude uskutočňované prostriedkami elektronickej komunikácie, t. j. e- mailom na  adrese 
:    obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk   

V prípade potreby objasniť poskytnuté podklady môže ktorýkoľvek zo záujemcov e-mailom požiadať o ich 
vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej v časti I. tejto výzvy. 
Lehota na predkladanie ponúk: 
Dátum: 20.01.2021 
Čas: 13:00 hod. 
Spôsob predkladania ponúk: 
a) Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu:  obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk  ,   v 

prípade osobného doručenia, uchádzači doručia ponuku na adresu: Obec Krásnohorské Podhradie , Hradná  
č. 156, 049 41 , zamestnancovi podateľne v lehote  na predkladanie ponúk v čase od 8,00 do 13,00 hod.Ponuku  
je možné   podať  aj   poštou. 

b) ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
Označenie ponúk : 
Ak  uchádzač predloží ponuku  poštou  resp.  osobne v uzavretom obale. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné 
údaje: 

- adresu a kontaktnú osobu verejného obstarávateľa uvedenú v časti I. tejto výzvy 
- obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla, resp. miesta 

podnikania   
- označenie „súťaž – neotvárať“, 
- označenie heslom súťaže „ Komunitným centrom za  zlepšenie  medziľudských vzťahov v obci  

Krásnohorské Podhradie “   – stavebný dozor 
Ponuka bude považovaná za úplnú, keď bude obsahovať: 
a) doklady uvedené v časti V. tejto výzvy, 
b) cenu za predmet zákazky spracovanú podľa časti II. tejto výzvy 
c) návrh komisionárskej zmluvy podľa časti VII. tejto výzvy 
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Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so 
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný 
preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

 
V. PODMIENKY ÚČASTI 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť nasledovné doklady : 
a) Doklad o oprávnení poskytovať službu podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

Tento   doklad   uchádzač  nepredkladaá  nakoľko  si údaje  oprávnenosti   podnikať  a  poskytovať   služby   
overil verejný   obstarávateľ  z  verejne  dostupných   zdrojov :   www.orsr.sk,  

b)  Činnosť  ( podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona ) na výkon činnosti stavebného dozoru vydaný na základe 
osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v 
znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov,  musí  byť  uvedená a  zrejmá   z  predmetu  činnosti   zapísanej  v  obchodnom  
/živnostenskom / registri   uchádzača.   Osvedčenie vydeané  na  výkon  stavebného   dozoru   bude  predkladať   
iba  víťazný   uchádzač.  

c) Uchádzač môže doklad podľa písm. a) a písm. b) nahradiť predložením platného potvrdenia o jeho zapísaní 
do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona, resp. uvedie, že je do zoznamu 
hospodárskych subjektov zapísaný; 

d) Doklady uvedené podľa písm. a) až písm. b) predložia uchádzači v rámci ponuky ako fotokópie. 
e) Originály alebo úradne overené kópie dokladov uvedených v písm. a) až písm. b) predloží iba úspešný 

uchádzač, ktorý bude vyzvaný na uzavretie komisionárskej zmluvy. .  
 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
 

Najnižšia cena za predmet zákazky. 
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky jednotlivých uchádzačov podľa ich konečnej ceny za predmet 
zákazky, t. j. u platcov DPH cenu vrátane DPH a u neplatcov DPH cenu bez DPH. 
Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných uchádzačov bude verejný 
obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
 
V  prípade,  že   cena  víťazného   uchádzača  bude menej   ako   30 000,00 € bez   DPH  , a  táto   ponuka   splní   
podmienku   účasti ako   aj   požiadavku verejného   obstarávateľa,   verejný   obstarávateľ  uzavrie  zmluvu   s  
týmto   uchádzačom.   

 
VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 

 
Výsledkom verejného obstarávania bude komisionárska zmluva. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na 
dodanie predmetu zákazky (návrh komisionárskej zmluvy) tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Uchádzač musí akceptovať 
verejným obstarávateľom stanovené zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky bez zmeny v plnom rozsahu. 
V návrhu komisionárskej zmluvy uchádzač doplní údaje v čl. I a V a vyplní prílohu č. 1 komisionárskej zmluvy, t. j. 
špecifikáciu ceny. 
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f) zákona 
 
 
Uchádzač vprípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je vzmysle ZVO a zák. č. 211/2000 
Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie. Uchádzač v prípade 
svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácii podľa § 117 ZVO. Tento 
súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť vzmluve bezakýchkoľvek výhrad a bez časového 
obmedzenia
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Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov a z prostriedkov 
štátneho rozpočtu, splatnosť faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi z 
dôvodu ich hradenia v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych a investičných fondov na programové 
obdobie 2014 – 2020 v platnom znení. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 
 

VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 
 

Východiskové podklady k predmetu zákazky : 
 
a) projekt stavby  

 
Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky: 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
a) nebude predložená ani jedna ponuka, 
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk, 
d) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku 
voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 
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 
 
 
 
Bc.Peter Bollo  
Starosta  obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
 

 
Obchodné meno uchádzača:1  

 
Adresa sídla uchádzača:  

 
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:  

 
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:  

 
Číslo telefónu kontaktnej osoby:  

 
E-mail kontaktnej osoby:  

 
 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
 
 

 
Kritérium 

 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Celková zmluvná cena za predmet 
zákazky spolu (EUR) 

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

EUR 

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

EUR 

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

EUR 
 
 
 
 

 
Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným verejným obstarávateľom: 
Obec Kružná   na predmet zákazky: Komunitným centrom za  zlepšenie  medziľudských vzťahov v obci  
Krásnohorské Podhradie 
 
 
 
Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk.  
 
 
 
 
 
 
V.............................. dňa ...................... 
       ................................................ 

    
 
 
 
 
 
  meno a priezvisko, funkcia2 

                                                      
1  V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného 
uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina uchádzačov.  
2 Návrh na plnenie kritéria musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových 
vzťahoch. 



 
Príloha č.  2 

PONUKA 
 

predložená podľa  § 117 zák.č. 343/2015 Z.z.    o verejnom obstarávaní,  na predmet zákazky: 
 
 
  

Komunitným centrom za  zlepšenie  medziľudských vzťahov v obci  Krásnohorské 
Podhradie 

 
Predkladá uchádzač: 

 

Obchodný názov uchádzača:  

Adresa sídla:  

IČO:  

IČ DPH SK: 
(ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní):  

IBAN :   

Meno štatutárneho zástupcu 
uchádzača:   

Kontaktná osoba pre   toto verejné 
obstarávanie:  

Kontakty: Štatutárneho zástupcu uchádzača Kontaktnej osoby uchádzača pre 
účely tohto verejného obstarávania: 

Telefón ( mobilný ):   

E-.mail:    

    

 
 
V ......................., dňa ...................... 

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

                                                                                                  Meno štatutárneho orgánu  uchádzača 
                                                                                                                                  Podpis 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č .3 
 
 
 
 
  

Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ 
Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Názov zákazky: 
 

Komunitným centrom za  zlepšenie  medziľudských vzťahov v obci  Krásnohorské Podhradie 
 
 

................................................................................................................................................................ 
(doplniť názov uchádzača), zastúpený (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) ako uchádzač, ktorý predložil 
ponuku v rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného 
predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa (doplniť dátum), týmto  
 

čestne vyhlasujem, že 
 

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 
• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by 

mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“), akékoľvek aktivity, 
ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,  

• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto 
zákazky,  

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za 
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného 
obstarávania,  

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné 
informácie.  

 
 
 
V ......................................... dňa ...................................... 
 
 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––––––-  
(meno,priezvisko podpis oprávnenej  osoby ) 
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