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Výzva na predkladanie ponúk 

Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná č. 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Krásnohorskom Podhradí  

(Stavebné práce) 
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A. Identifikácia verejného obstarávateľa a identifikácia zákazky 

Názov organizácie:  Obec Krásnohorské Podhradie 
Adresa organizácie:  Hradná č. 156, 049 41 Krásnohorské 

Podhradie 
IČO:  00328421 
Krajina:  Slovenská republika 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  Ing. Lucia Priadková 
Telefón: 0918 566 382 
E-mail: lucia.priadkova@ultimaratio.sk 

Kontaktná adresa pre proces  Ultima Ratio s.r.o. 
verejného obstarávania:  Seberíniho 1 

  821 03 Bratislava 

Obec Krásnohorské Podhradie je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). 

Spoločný slovník obstarávania: 

- 45000000-7 - Stavebné práce 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

Predpokladaná hodnota zákazky: 178.511,75 EUR bez DPH 

Dĺžka trvania zákazky: do 180 dní od zadania zákazky 

Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov 

verejného obstarávateľa a spolufinancované z nenávratného finančného príspevku z Operačného 

programu Kvalita životného prostredia – Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68. 

Názov projektu: Znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Krásnohorskom 

Podhradí 

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Od uchádzača sa na preukázanie osobného postavenia vyžaduje: 

• V súlade s § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

• Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 
obstarávaní platí, že ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), 
je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom 
obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) 
iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči uchádzačovi nebolo zastavené konkurzné konanie 
pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; 

mailto:lucia.priadkova@ultimaratio.sk
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K ostatným podmienkam v rámci tohto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si overí ich 
splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.oversi.gov.sk; 

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c) e) a f) zákona o 
verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo 
záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a v Registri osôb so zákazom vedeným 
Úradom pre verejné obstarávanie. 

Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:  

- v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom alebo, 
- čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným 

obstarávateľom,  
- v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný 

obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným 
orgánom iného členského štátu Európskej únie, ak uchádzač nepredloží doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný 
obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v 
zozname hospodárskych subjektov. 

Dokumenty k súťaži sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov: 

https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1619/ 

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky – návod pre IS Pluto je súčasťou 

príloh SP 

https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1619/ 

Lehota na predkladanie ponúk: do 27.12.2021 do 10:00 hod 

Lehota na otváranie ponúk: 27.12.2021 o 14:00 hod. 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO. 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich 

sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich 

sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 

má zabezpečiť. 

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, 

prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude 

uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu Pluto na adrese https://pluto.ultimaratio.sk. 

Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát 

bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do 

sféry jeho dispozície. Za okamih sa v systéme PLUTO považuje okamih jej odoslania v systéme 

PLUTO a to v súlade s funkcionalitou systému. 

V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, 

verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie 

https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1619/
https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1619/
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verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil 

iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch. 

Predmetné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky 

plnenia zmluvy patrí medzi zelené verejné obstarávanie.  
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B. Obsah a predkladanie ponuky 

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) prostredníctvom 
portálu PLUTO, umiestnenom na webovej adrese https://pluto.ultimaratio.sk. 

Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť 
k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne. 

V prípade, že sú doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom 
verejnej správy (alebo inou inštitúciou podľa osobitného predpisu) priamo v digitálnej podobe, 
uchádzač vloží do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu ak si to povaha 
dokumentu vyžaduje). 
Ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa preukazovania splnenia podmienok účasti - 
osobného postavenia prostredníctvom zoznamu hospodárskych subjektov týmto nie sú dotknuté. 

Ponuka musí obsahovať (uchádzač vloží elektronicky do systému): 
- Vyplnený elektronický formulár s identifikačnými údajmi uchádzača (v prípade skupiny 

dodávateľov identifikačné údaje za každého člena skupiny) minimálne s uvedením 
obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho podnikania, IČO, DIČ, mena kontaktnej 
osoby, telefónneho čísla a elektronickej adresy. 

- Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje 
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované vo výzve na 
predkladanie ponúk, ktoré nahrá do časti „Prílohy k ponuke“. (Požiadavka sa nevzťahuje 
na potvrdenia, doklady a dokumenty, pri ktorých je možné aplikovať ustanovenia zákona. 
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

- V prípade skupiny dodávateľov vystavené splnomocnenie pre jedného z členov skupiny 
(lídra skupiny), ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov 
a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní a bude oprávnený konať v mene skupiny 
pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie v procese plnenia zmluvy. 
Splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Vystavené splnomocnenie 
uchádzač nahrá do časti „Prílohy k ponuke“. 

- Vyplnený elektronický formulár – Zoznam subdodávateľov uchádzača – vrátane dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti za uvedených subdodávateľov, ktoré nahrá do 
časti „Prílohy k ponuke“. V prípade, že nehodlá subdodávky využiť, uvedie „bez 
subdodávky“. 

- Vyplnený elektronický formulár – Informácie o zložení zábezpeky (ak relevantné). 
V prípade, že banka poskytla zábezpeku formou bankovej záruky (elektronicky), resp. 
poisťovňa poskytnutím poistenia záruky, uchádzač ju nahrá do časti „Prílohy k ponuke“. 
Ak banka poskytla zábezpeku formou bankovej záruky (listinne) resp. poisťovňa formou 
poistnej zmluvy (listinne), uchádzač predloží originál bankovej záruky/poistnej zmluvy ku 
dňu predkladania ponúk na adresu kontaktného miesta. 

- Doplnený návrh zmluvy s uvedením ceny zákazky uchádzač nahrá do časti „Prílohy 
k ponuke“. Takto predložený návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ považovať za 
prejavený súhlas s obchodnými podmienkami – príloha F.3. 

- Vyplnený elektronický formulár – Návrh na plnenie Kritérií určených verejným 
obstarávateľom. 

https://pluto.ultimaratio.sk/
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- Vyplnené a podpísané vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov – 
príloha F.4. Uchádzač nahrá do časti „Prílohy k ponuke“. 

- Dokumenty vypracované podľa pokynov uvedených v časti E. Opis predmetu zákazky. 
Táto časť ponuky sa stane prílohou zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a 
úspešným uchádzačom. Tieto dokumenty k predmetu zákazky uchádzač nahrá do časti 
„Prílohy k ponuke“. 

Uchádzač sa zaväzuje vo svojej ponuke predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo 
formáte MS Excel). 

Podrobnosti k príprave a k predloženiu ponuky nájdete v dokumente „ELEKTRONICKÉ VEREJNÉ 
OBSTARÁVANIE PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU PLUTO“  
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C. Zábezpeka ponuky 

Nepožaduje sa. 
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D. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe najlepšieho 

pomeru ceny a kvality. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého platná ponuka 

dosiahne najvyšší počet bodov podľa bodovacieho systému príslušných kritérií. Uchádzač predloží 

svoj návrh na plnenie kritérií prostredníctvom IS PLUTO. 

Bodovací systém: 

Kritérium č. 1: Cena v € s DPH - čím nižšia tým lepšia. 

Váha kritéria: 80 

Spôsob výpočtu: 

Počet bodov ponuky za toto kritérium sa vypočíta ako pomer medzi najnižšou predloženou ponukou 

vo vzťahu k tomuto kritériu a vyhodnocovanou ponukou vynásobený váhou kritéria.  

Vzorec pre výpočet počtu bodov: 

(najnižšia ponuka/vyhodnocovaná ponuka) x váha kritéria = počet získaných bodov za kritérium č. 1 

Kritérium č. 2: Lehota výstavby v dňoch odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi do protokolárneho 

odovzdania diela Zhotoviteľom: lehota realizácie v dňoch - čím kratšia lehota tým lepšia. 

Váha kritéria: 20 

Spôsob výpočtu: 

Počet bodov ponuky za toto kritérium sa vypočíta ako pomer medzi najnižšou predloženou ponukou 

vo vzťahu k tomuto kritériu a vyhodnocovanou ponukou vynásobený váhou kritéria.  

Vzorec pre výpočet počtu bodov: 

(najnižšia ponuka/vyhodnocovaná ponuka) x váha kritéria = počet získaných bodov za kritérium č. 2 

Úspešnou ponukou bude ponuka, ktorá získa najvyšší súčet bodov jednotlivých vyhodnocovacích 

kritérií. 

Cena 

Cena v ponuke za jednotlivé časti predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/96 Z. 

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

predpisov a musí byť uvedená v EUR. 

Do konečnej ceny, ktorá bude zmluvnou cenou, musia byť započítané všetky výdavky uchádzača 

súvisiace s realizáciou predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky a v 

zmluve, ktorá je Prílohou F.3 – Návrh Kúpna zmluva týchto súťažných podkladov. 

V cene za predmet zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu 

zákazky, vrátane všetkých súvisiacich služieb a poplatkov, vrátane nákladov na komunikáciu v súlade 

so špecifikáciou predmetu zákazky. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do 

úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie 

všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.  
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Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým výrobkom, 

materiálom a súvisiacim činnostiam, ako aj verejným obstarávateľom požadovaných úkonov a služieb 

podľa pokynov a podmienok, ktoré sú uvedené v jednotlivých častiach predmetu zákazky. 

Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením jednotlivých 

častí predmetu zákazky a zmluvných podmienok, t.j. najmä náklady na činnosti súvisiace s dodaním a 

dovozom zariadení (ak relevantné), dodaním a dovozom pomocných materiálov, ak sú potrebné, 

náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, drobné a pomocné materiály, inštaláciu, údržbu, zaškolenie, 

dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na 

opravy a údržbu v záručnej lehote, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu dodávky, 

odskúšanie zariadenia, všeobecné riziká a zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, ochrany 

životného prostredia, spolupráca a koordinácia s prípadnými subdodávateľmi. 

Do ceny musia byť zahrnuté i náklady na vykonanie všetkých funkčných skúšok, ak sú potrebné, 

vrátane vyhodnotenia a správ, vykonanie všetkých činností v súvislosti s dodaním zariadení v rámci 

jednotlivých častí predmetu zákazky. 

Uchádzač musí oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené vo Výkaze výmer označené na ocenenie v 
primeranej cene. 
 
Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky (resp. časti zákazky - ak 

je zákazka delená na časti), uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR). 

Navrhovanú celkovú cenu uchádzača za predmet zákazky tvorí súčet celkových cien všetkých 

položiek. Uchádzač musí v cene uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celkovú 

cenu za predmet zákazky uvedie uchádzač v Návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

Ak uchádzač je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie v ponuke ceny bez DPH aj ceny s DPH.  

Ak uchádzač má miesto sídla mimo Slovenskej republiky v rámci členských štátov EÚ a je platiteľom 

DPH v mieste svojho sídla, uvedie v ponuke ceny bez DPH (prenesenie daňovej povinnosti). 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke ceny bez DPH a na skutočnosť, že nie je platcom 

DPH upozorní. 

V prípade, že ponuka nebude v súlade so zákonom o DPH, prípadne inými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, ktorých porušenie alebo nedodržanie by malo vplyv na konečnú cenu zákazky, 

verejný obstarávateľ požiada uchádzača o opravu. Takýto úkon sa nebude považovať za zmenu 

ponuky. 

Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ponuky za 

predmet zákazky. 

Verejný obstarávateľ výrazne apeluje na uchádzačov, aby si pozorne prečítali priloženú zmluvu, podľa 

ktorej bude prebiehať realizácia a podľa ktorej bude prebiehať aj financovanie.  

V prípade, ak ponuka bude obsahovať inú sadzbu DPH, aká je používaná na území SR, komisia 

odpočíta ním udanú hodnotu DPH od celkovej ceny a pripočíta k nim platnú sadzbu DPH používanú 

na území SR. Takýto úkon sa nepovažuje za zmenu ponuky. V prípade identifikovania rôzneho návrhu 

na plnenie v ponuke uchádzača (napr. iný návrh v zmluve a iný návrh vo formulári v systéme Pluto) 
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bude komisia postupovať v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 

1/2021. Komisia si správnosť svojich prepočtov overí žiadosťou o vysvetlenie ponuky podľa § 53. 

Hodnotiť sa bude celková cena s DPH za príslušnú časť predmetu zákazky. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, bude sa hodnotiť cena celkom, v ktorej nebude započítaná DPH. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v ponuke uviedol, že po 

uzatvorení zmluvy nebude platiteľom DPH, sa stane po predložení ponuky alebo po uzavretí zmluvy 

platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

 

Lehota výstavby 

Lehota výstavby je časový interval trvania realizácie diela. Ide o čas realizácie diela zaznamenávaný 

od prvého záznamu v stavebnom denníku, ktorým je odovzdanie staveniska verejným 

obstarávateľom zhotoviteľovi, až po protokolárne odovzdanie stavby medzi zhotovovateľom a 

verejným obstarávateľom. Do lehoty výstavby sa zarátavajú dni pracovného voľna, pracovného 

pokoja, a sviatky, resp. dni počas ktorých sú práce obmedzené v zmysle vydaných rozhodnutí 

dotknutých orgánov či požiadaviek verejného obstarávateľa vznesených v danom postupe verejného 

obstarávania, pokiaľ spadajú do vyššie spomínaného časového intervalu trvania výstavby.  

 

V prípade okolností, ktoré sa nedajú ani pri najlepšej vôli predpokladať (prípady vyššej moci), keď 

príde k prerušeniu realizácie diela, sa takéto prerušenie nezapočítava do dohodnutých termínov 

plnenia predmetu zmluvy. 

 

Lehotu výstavby (údaj-hodnotu), ktorú uchádzač uvedie vo svojom návrhu na plnenie kritérií, 

uchádzač následne premietne do časového plánu výstavby (harmonogramu). 
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E. Opis predmetu zákazky 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. 

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ 

produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto 

produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, 

že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, 

prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, 

na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, 

môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

Použitie ekvivalentného komponentu diela uchádzač preukazuje v súlade s § 42 ods. 4 v súbehu 

s ods. 10 ZVO. V prípade ak uchádzač ponúka ekvivalentné riešenie, vo svojej ponuke predloží dôkazy 

podľa § 42 ods. 10, že ním navrhované riešenie rovnocenným spôsobom vyhovuje požiadavkám 

definovaným v technických špecifikáciách. Z predloženého dokumentu musia byť zrejmé informácie o 

technických parametroch ponúkaných materiálov a výrobkov, t.j. musí byť zrejmé, že uchádzačom 

ponúkaný výrobok spĺňa požiadavky stanovené verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ 

zastúpený odbornou komisiou na základe predložených dôkazov posúdi či ponúkané riešenie spĺňa 

požiadavky na predmet zákazky definované prostredníctvom projektovej dokumentácie. 

V závislosti od ponúkaného ekvivalentného riešenia uchádzač môže predložiť skúšobný protokol 

alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody 

vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie, ktorý je akreditovaný podľa osobitného 

predpisu, ako dôkaz, že stavebné práce (materiály  alebo služby) zodpovedajú určenému opisu 

predmetu zákazky, kritériám na vyhodnotenie ponúk alebo zmluvným podmienkam. Verejný 

obstarávateľ bude akceptovať skúšobný protokol alebo certifikát vydaný takýmto orgánom so sídlom 

v inom členskom štáte. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy ako napríklad technickú 

dokumentáciu výrobcu, za predpokladu, že preukazuje, že stavebné práce (materiály  alebo služby) 

spĺňajú požiadavky určené verejným obstarávateľom. V prípade, že vyššie spomenuté doklady 

uchádzač nepredloží, verejný obstarávateľ takúto ponuku vylúči. 

V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi 

informáciami uvedenými v týchto Súťažných podkladoch respektíve vo Výzve na predkladane ponúk 

platí zásada, že informácia uvedená v Súťažných podkladoch a v Zmluve o dielo má prednosť pred 

informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii. 

Výmery položiek uvedené vo výkaze výmer sú spracované podľa projektovej dokumentácie a 
uvádzajú sa pre zabezpečenie spoločnej základne pre prípravu ponúk v rámci verejnej súťaže. Všetky 
práce, služby, činnosti požadované v súťažných podkladoch na realizáciu predmetu zákazky, ktoré nie 
sú výslovne uvedené alebo nevyplývajú priamo z textu popisu položiek Výkazu výmer je Zhotoviteľ 
povinný zahrnúť do Ceny diela. 

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky 

Obhliadka miesta realizácie zákazky sa odporúča.  
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Informácie je možné získať a termín obhliadky je možné dohodnúť s kontaktnou osobou 
zodpovednou za predmet zákazky prostredníctvom funkcionality IS Pluto. Výdavky spojené 
s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu uchádzača. 

PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmetom zákazky je „Znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v 
Krásnohorskom Podhradí“. 

Rozsah zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou a predmetom zmluvy uvedeným v návrhu 

zmluvy o dielo, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Súťažných podkladov. 

Realizácia predmetu zákazky pozostáva z: 

• realizácie diela podľa Prílohy E.1 – Projektovej dokumentácie a Prílohy E.2 – Výkazu výmer 
týchto súťažných podkladov. 

• záručnej doby po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela. 

Na základe opisu predmetu zákazky uchádzač vypracuje a vo svojej ponuke predloží (pre každú časť 

samostatne): 

1) Ocenený výkaz výmer – uchádzač ocení položky uvedené v Príloha E.2 na základe uchádzačom 

ponúkaných výrobkov, v súlade s požiadavkami uvedenými v Projektovej dokumentácii, ktoré 

hodlá pri realizácii diela použiť. 

Pre potreby kontroly VO je uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi rozpočty 

ponuky vo formáte .xls. 

Výkaz výmer sa stane prílohou zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným 

uchádzačom. 

2) Časový plán výstavby (harmonogram) bude spracovaný po dňoch a minimálne v rozsahu po 

jednotlivých stavebných oddieloch, z ktorých pozostávajú jednotlivé stavebné objekty, ktoré 

budú zobrazené v riadkoch v takom poradí, ktoré zodpovedá ich logickému sledu pri realizácií 

predmetu zákazky. Pre porovnateľnosť harmonogramov (zapracovanie dní počas ktorých sú 

práce obmedzené) verejný obstarávateľ stanovil predpokladaný začiatok lehoty výstavby na 

02.05.2022.  

Vzhľadom na to, že výstavba bude negatívne obmedzovať a ovplyvňovať prostredie v mieste 

realizácie (najmä hlučnosť, prašnosť a otrasy), je povolená pracovná doba v pracovných dňoch a 

dňoch pracovného voľna od 7:00 do 18:00. Počas sviatkov a dní pracovného pokoja je práca na 

stavenisku zakázaná.. 

Grafickú časť spracuje vo forme Ganttovho diagramu alebo v ekvivalentne deskriptívnej forme.  

Časový plán výstavby (harmonogram) sa stane prílohou zmluvy uzavretej medzi verejným 

obstarávateľom a úspešným uchádzačom. 
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Od úspešného uchádzača sa bude požadovať v súlade s § 56 ods. 8 ZVO súčinnosť, ktorá spočíva 

v predložení dokumentov: 

- preukazujúcich splnenie podmienok účasti za každého subdodávateľa samostatne (v 

prípade, že sa rozhodne využiť subdodávky, alebo ak príde k zmene subdodávateľa oproti 

predloženému zoznamu subdodávateľov, ktorý bol súčasťou predloženej ponuky); 

Verejný obstarávateľ ďalej požaduje aby úspešný uchádzač predložil: 

- Aktualizovaný časový harmonogram - predkladá úspešný uchádzač na vyzvanie 

Objednávateľa do 5 dní pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo; 

Verejný obstarávateľ ďalej požaduje, aby: 

- pracovníci Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov oprávnení pohybovať sa na stavenisku 

predmetu zákazky nosili pracovné odevy čitateľne označené názvom zamestnávateľa. 

- Zhotoviteľ zabezpečil ohraničenie pracovného priestoru z dôvodov bezpečnosti a 
ochrany zdravia. Označenie musí byť jasne viditeľné aj v noci a za zníženej viditeľnosti. 
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Využitie subdodávateľov 

V súlade s § 41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby: 

a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, 
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa 
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. 

b) aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 
32 ods. 1 a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; 

c) za subdodávateľa sa v súlade s §41 ods. 6 nepovažuje dodávateľ tovaru. 

Splnenie podmienok účasti u subdodávateľov bude verejný obstarávateľ posudzovať na základe 
požadovaných dokladov uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ môže na 
zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača 
písomne prostredníctvom IS PLUTO požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených 
jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením. Uchádzač alebo záujemca doručí 
doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ 
neurčil dlhšiu lehotu. 

Pri subdodávateľoch, ktorých uchádzači uviedli vo svojich ponukách bude verejný obstarávateľ 
posudzovať splnenie podmienok účasti v priebehu hodnotenia ponúk, ktoré sa uskutoční podľa §53 
ZVO.  

Pri subdodávateľoch, ktorí sú súčasne osobami prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje 
splnenie podmienok účasti, bude verejný obstarávateľ posudzovať splnenie podmienok účasti 
v priebehu hodnotenia ponúk, ktoré sa uskutoční podľa §40 ZVO. 

V prípade, že subdodávateľov sa uchádzač rozhodne zmeniť/uviesť (v súlade s §41 ods. 3 ZVO) až 
pred podpisom zmluvy, bude verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti hodnotiť v danom 
momente. Predmetné platí aj pri zmene subdodávateľa v priebehu plnenia zmluvy. 

 

Uzatváranie zmluvy 

Verejný obstarávateľ pri uzavieraní zmluvy o dielo bude postupovať v súlade s §56 ZVO. 

Ak to zákon č. 315/2016 Z. z. vyžaduje, zabezpečenie právoplatného zápisu do registra partnerov 

verejného sektora. Tento zápis sa vzťahuje na všetky osoby podľa § 11 zákona o verejnom 

obstarávaní v nadväznosti na zák. č. 315/2016 Z. z., a to aj vo vzťahu k subdodávateľom, na ktorých sa 

podľa citovaného zákona táto povinnosť vzťahuje. 

Úspešní uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na 

uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní uzavretá, ak bol na jej 

uzatvorenie písomne vyzvaný. 

Verejný obstarávateľ pristúpi k uzavretiu zmluvy predmetu zákazky v súlade s § 56 zákona o 

verejnom obstarávaní po uplynutí zákonom stanovených lehôt a po úspešnom ukončení kontroly zo 
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strany poskytovateľa finančných prostriedkov. Verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na poskytnutie 

súčinnosti k podpisu zmluvy. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s pravidlami poskytnutia NFP Zmluva o dielo 
nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť Zmluvy o dielo 
a povinnosti z nej vyplývajúce pre jej účastníkov nastanú najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP. 
 
O tejto skutočnosti bude verejný obstarávateľ bezodkladne informovať úspešného uchádzača 

(zhotoviteľa) o týchto skutočnostiach. 

 

 

Dôvody na zrušenie súťaže 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s § 57 ZVO alebo v prípade 

nedostatočného finančného krytia. 

 

Prílohy opisu predmetu zákazky: 

E.1 – Projektová dokumentácia – samostatná dokumentácia 

E.2 – Výkaz výmer – samostatná dokumentácia 



 

FUR000152  Str. 17 

F. Prílohy 

E.1 – Projektová dokumentácia – samostatná dokumentácia 

E.2 – Výkaz výmer – samostatná dokumentácia 

F.1 – Jednotný európsky dokument 

F.2 – Príručka na vyplnenie jednotného európskeho dokumentu  

F.3 – Návrh Zmluvy o dielo - Samostatný dokument 

F.4 – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

F.5 – Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 

F.6 – Informácie o subdodávateľoch 

F.7 – Identifikačné údaje uchádzača 

Samostatná príloha – Portál_PLUTO_Návod_na_Použitie_05032019 


