
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZADÁVATEĽA : 
Názov zadávateľa:  Obec Jasov 
Sídlo:    Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov 
Štatutárny zástupca:  Ing. Gabriel Nagy, starosta 
IČO:   00324264 
DIČ:    2020496533 
Kontaktná osoba:  Ing. Ivana Ichnatoliová 
Mobilný telefón:  +421 907 573 271 
E-mail:   obstaravanie@ippc.sk 

 
2. Názov zákazky 

Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov 
 

3. Druh zákazky 
Stavebné práce 
 

4. Kód CPV 
Spoločný slovník obstarávania: 
45000000-7 Stavebné práce  
 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 
6. Miesto realizácie stavebných prác: 

Obecný úrad Jasov, Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov 

7.  Predpokladaná hodnota zákazky: 121 191,99 EUR bez DPH 
 

6.  Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky sú stavebné práce - Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov, 
ktoré sú detailne popísané v Prílohe č. 3 a 4. 
Realizácia predmetu zákazky pozostáva z: 
• realizácie diela podľa Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer (Príloha č. 3 a 4) 
• záručného servisu po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela. 

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 a funkčné 
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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. 

Na základe opisu predmetu zákazky uchádzač vypracuje a vo svojej ponuke predloží 
ponúkané technické riešenie:  
V návrhu technického riešenia uchádzač detailne uvedie nasledovné: 

1. Detailnú technickú a cenovú špecifikáciu predmetu zákazky v podobe výkazu 
výmer (Príloha č. 4) doplneného uchádzačom o identifikáciu konkrétnych výrobkov 
ponúkaných uchádzačom.  
V detailnej technickej a cenovej špecifikácii uchádzač uvedie konkrétne typy a 
množstvá výrobkov a konkrétne technologické postupy, ktoré uchádzač hodlá pri 
realizácii zákazky použiť. Taktiež uvedie, akým spôsobom konkrétny výrobok alebo 
technologický postup spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v 
súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ požaduje pre každý ponúkaný 
výrobok predloženie jeho technickej špecifikácie (napr. katalógový list s detailným 
technickým popisom a vyobrazením) a predloženie kópie (kópia nemusí byť 
úradne overená) skúšobného protokolu alebo osvedčenia vydaného orgánom 
posudzovania zhody výrobku.  
 
Poznámka: V prípade keď projektová dokumentácia a výkaz výmer obsahujú 
definíciu konkrétneho výrobku a výrobcu pre daný výrobok a zároveň uchádzač 
hodlá dodať zhodný výrobok od toho istého výrobcu, postačí, keď uchádzač vo 
svojej ponuke potvrdí, že sa zaväzuje dodať rovnaký produkt od rovnakého 
výrobcu. Túto informáciu uvedie v danom riadku výkazu výmer. V takomto prípade 
sa pre daný výrobok predloženie technickej špecifikácie (napr. katalógový list s 
detailným technickým popisom a vyobrazením) a predloženie kópie skúšobného 
protokolu alebo osvedčenia vydaného orgánom posudzovania zhody výrobku 
nepožaduje.  

 

2.  Harmonogram prác v členení na jednotlivé dni a činnosti, spracovaný vo forme 
Ganttovho diagramu alebo v ekvivalentne deskriptívnej forme.  
 

3. Plán ochrany zdravia pracovníkov počas výstavby. 
 

4.  Plán likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe. 
 

Verejný obstarávateľ ďalej požaduje aby: 
•  pracovníci dodávateľa oprávnení pohybovať sa na stavenisku predmetu 

zákazky nosili pracovné odevy čitateľne označené názvom zamestnávateľa. 
•  dodávateľ zabezpečil ohraničenie pracovného priestoru z dôvodov 

bezpečnosti a ochrany zdravia. Označenie musí byť jasne viditeľné aj v noci a 
za zníženej viditeľnosti. 

 
7. Dĺžka trvania zákazky: do 12 mesiacov od zadania zákazky 

 
 



8. Zdroj finančných prostriedkov 
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného 
obstarávateľa a spolufinancovaný z fondov Európskej únie. 

 
9. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať 
plnenia, ktoré sú predmetom zákazky. 

 
10.  Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky: 

10.1  Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 
Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe zmluvy 
uzavretej s verejným obstarávateľom. Faktúra bude vystavená v termínoch 
podľa bodu 10.2. 

10.2  Platobné podmienky a termíny úhrad sú uvedené v Návrhu zmluvy tvoriacom 
prílohu č. 2 tejto Výzvy. 

 
11.  Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

•  Doklady podľa bodu 9. tejto Výzvy, 
•  Doplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy 
•  Doplnený Návrh zmluvy vrátane príloh v súlade s Prílohou č. 2 tejto Výzvy 
• Ocenený Výkaz výmer - Príloha č. 4 tejto Výzvy 

 
12. Lehota na predkladanie ponúk: 

Ponuky s obsahom podľa bodu 11. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote na 
predkladanie ponúk poštou, kuriérom alebo osobne v termíne do 10.04.2018 do 
12,00 hod. (SEČ). 
Adresa pre doručovanie:  Obec Jasov 

Námestie sv. Floriána 259/1 
044 23 Jasov 

Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej 
obálke. 
Obálka návrhu musí obsahovať nasledovné údaje: 
•  adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie 
•  obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné 

mená a sídla, resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov, 
•  označenie „Verejné obstarávanie – neotvárať“ 
•  označenie heslom : „Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov“ 

 
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia: 

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na 
základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. 
 
1.  Cenové kritérium 

Toto kritérium obsahuje celkovú cenu predmet obstarávania bez DPH. Cena 
musí obsahovať všetky náklady na prípravu, výstavbu a päťročný záručný 
servis diela. 
 



P. č. Kritérium Body 

1. Celková cena za predmet obstarávania (EUR bez DPH)  Max. 70 

 
Maximálny počet bodov za toto kritérium sa pridelí ponuke uchádzača 
s najnižšou navrhovanou celkovou cenou za predmet obstarávania a pri 
ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie celkovej ceny za predmet 
obstarávania ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej 
celkovej ceny za predmet obstarávania platnej ponuky a navrhovanej celkovej 
ceny za predmet obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 
prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 
 

2.  Ostatné kritériá 
 

P. č. Kritérium Body 

2. Čas potrebný na realizáciu predmetu obstarávania  
(v kalendárnych dňoch) 

Max. 30 

 
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratším časom 
potrebným na realizáciu predmetu obstarávania a pri ostatných ponukách sa 
určí úmerou. Hodnotenie času potrebného na realizáciu predmetu 
obstarávania ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najkratšieho času 
potrebného na realizáciu predmetu obstarávania platnej ponuky a času 
potrebného na realizáciu predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej 
ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 
 
Ako víťazná ponuka bude prijatá tá, ktorá získa najvyšší súčet bodov za 
všetky kritéria. 
 

14.  Uzavretie zmluvy 
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritérií vyhodnotenia bude 
uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy. Verejný obstarávateľ 
vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená 
v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača. 
Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po 
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že: 
a)  dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom 
pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ a to na základe jeho žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a 

b)  dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania a 
c)  dôjde k zverejneniu zmluvy v zmysle platnej legislatívy. 

V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo 
neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného 
finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút 
odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať. 



 
15. Ostaté požiadavky 

15.1  Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný 
obstarávateľ je v zmysle 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 v zmluve bez 
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

15.2 Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon 
kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú: 

i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou, 
ii.  Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a 

nimi poverené osoby, 
iii.  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
iv.  Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 

audítorov, 
v.  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi SR a ES, 
 

16. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov: 
-  nebude predložená ani jedna ponuka, 
-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v 

tejto Výzve, 
-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. 
 

17. NUTS kód: SK042 
 

18. Platnosť ponúk: do 30.03.2019 
 

19. Dátum odoslania tejto Výzvy vrátane Príloh č. 1 až 4 záujemcom: 29.03.2018 
 

V Bratislave, 29.03.2018 
 
 
 
      Ing. Ivana Ichnatoliová 
osoba poverená realizáciou VO 

 
 



 
 
Zoznam príloh: 
Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 – Zmluva o dielo (návrh) 
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia 
Príloha č. 4 – Cenová kalkulácia - Výkaz výmer 


