
 

Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku 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  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
 
1. Verejný obstarávateľ: 
 
Názov: Obec Krásnohorské Podhradie 
Adresa: Hradná 156,  04941 ,   
Krajina: Slovenská republika 
Štatutárny zástupca: Mgr.Peter Bollo , starosta  
IČO: 000328421 
DIČ: 2020961415  
Telefón: +42158732 64 94  
e-mail :  obec@obeckrasnohorskepodhradie.sk  
Internetová adresa: www.obeckrasnohorskepodhradie.sk    
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  
Erika Szabadosová, erstaving@gmail.com  
Telefón: +421905921307 
e-mail : erstaving@gmail.com 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b zákona o verejnom obstarávaní.  
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Konzultant JPÚ k projektu : Vysporiadanie pozemkov pod 
obydliami v marginalizovanej rómskej komunite v obci Krásnohorské Podhradie  
 
4. Druh zákazky  : služby 
    Delenie   zákazky :   nie   
 
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: Obec Krásnohorské 
Podhradie , Hradná  156, Krásnohorské Podhradie    
 
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky): 
Zmluva na  poskytnutie služby  s lehotou   realizácie   do   15 mes.  
 
7. Opis predmetu zákazky: Predmet zákazky  je   zameraný   na vysporiadanie   majetkoprávnych  

 Práce na  úvodných  konzultáciách  s dotknutými   účastníkmi  

 Zabezpečenie   skupinových   stretnutí  v štádiu  prípravného konania  JPÚ za   účelom  informovania, 
usmernenia  a vysvetlenia  výhod JPÚ   

 Spracovanie   podkladov pre   žiadosť o povolenie   JPÚ  a pre   prípravné konanie  
 
8. Spoločný slovník obstarávania: 71355200-3 Topografické (kartografické) merania 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:   Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto 
prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným 
prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 
ods. 1 ZVO.) 
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky bude financovaný 
prostredníctvom   Operačného  programu Ľudské  zdroje, Vysporiadanie   pozemkov pod  obydliami 
v marginalizovanej  rómskej komunite  v obci   Krásnohorské Podhradie, formou bezhotovostného platobného 
styku, na základe objednávky verejného obstarávateľa. Nebude poskytnutý preddavok ani záloha, fakturácia 
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prebehne po prevzatí služieb a potvrdení dodacieho listu. lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia 
verejnému obstarávateľovi.  
 
11. Podmienky účasti: § 32 ods.1 písm .e ) 
                                       § 32 ods.1 písm. f ) 
 
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: najnižšia cena za celý predmet 
zákazky vrátane DPH  
 
13. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  Ponuka bude predložená v elektronickej podobe na URL adrese 
https://obstaravanie.eranet.sk/ 
Lehota na predkladanie ponuky: 17.05.2022 10:00  

Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému 
ERANET. Elektronickú ponuku nie je možné predložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Verejný 
obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby svoju ponuku zaslali v dostatočnom časovom predstihu. 
 
Ponuka sa považuje za predloženú v predmetnom verejnom obstarávaní až po jej záväznom odoslaní v systéme 
ERANET. Vloženie údajov, dokumentov a dokladov bez ich záväzného odoslania sa nepovažuje za predloženie 
ponuky. Po záväznom predložení ponuky (rozumej jej odoslaní) je uchádzačovi zaslaný notifikačný email o 
doručení tejto ponuky verejnému obstarávateľovi. 
 
15. Požadovaný obsah ponuky:  Prílohy , ktoré sú priložené ako súčasť výzvy  
 
16. Vyhodnotenie ponúk: 
 
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 
požiadaviek na predmet 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 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.  
 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým 
uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom 
elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  uchádzačom bude uzatvorená Zmluva na poskytnutie   
služby.  

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  
 
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 
 
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: Operačného  programu Ľudské  
zdroje, Vysporiadanie   pozemkov pod  obydliami v marginalizovanej  rómskej komunite  v obci   Krásnohorské 
Podhradie 
 
19. Budúci zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými 

prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 

kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií 

odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej 

kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z 

obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) 



Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho 

orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, 

poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na 

výkon kontroly/auditu; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; f) Orgán 

zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v 

súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 Objednávateľ/Verejný  obstarávateľ   sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým 
Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a 
stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon 
tejto  kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

 
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 09.05.2022 
 
 
                                                                                                              Mgr.Peter Bollo v.r. 
                                                                                                                    starosta 
 
 
 
 
 
Eika Szabadosová 
Poverená osoba VO  

 
 
 
 


