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Výzva na predloženie ponuky. 

 
Obec JASOV, Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov 

  
 

Názov,  
sídlo - Adresa vybraného dodávateľa  

 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Jasov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 
vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie:  

,,Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: 
Názov:    Obec JASOV  
Adresa:    Námestie sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov                           
IČO:    00 324 264 
DIČ:    2020496533 
Tel. číslo:    055/466 41 06,16 
e-mail:     prednosta@jasov.sk 
Štatutárny orgán:  Marián Dzurik – starosta obce 
Splnomocnená osoba:  Ing. Karol Fábry, fabry@tendeteam.sk; 0903 608 929 
 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov 

 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Karol Fábry, fabry@tenderteam.sk, 051 7713873 

 
4. Predmet obstarávania:  

 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej 
dokumentácie:  
,, Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov“ v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje, špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s 
prístupom k zlepšeným podmienkam bývania (dobudovanie základnej technickej infraštruktúry 
(pozemné komunikácie): 

https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-
prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-dobudovania-zakladnej-technickej-
infrastruktury-oplz-po6-sc611-2019-1 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. Návrh zmluvných podmienok je prílohou 
výzvy. Zmluvu o dielo uchádzač v ponuke nepredkladá. Bezvýhradný súhlas so zmluvnými 
podmienkami určenými verejným obstarávateľom uchádzač potvrdí čestným vyhlásením, ktoré je 
prílohou výzvy (Príloha č. 3). Potvrdenú zmluvu o dielo vrátane jej príloh predkladá až úspešný 
uchádzač. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

 

Prípravná a projektová dokumentácia – podrobné určenie dokumentácie: 

 

mailto:fabry@tendeteam.sk
mailto:fabry@tenderteam.sk
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a. vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie, vrátane 

autorského dozoru, inžinierske a prípravné práce, ktoré zahŕňajú zabezpečenie vstupných podkladov 

pre realizáciu stavby (napr. inžiniersko-geologický prieskum, dopravný prieskum, hluková štúdia, 

posúdenie vplyvu na životné prostredie, dendrologický prieskum, geodetické zameranie územia a iné 

), dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby; 

 
b. projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať podľa platných právnych noriem a predpisov, 

technických noriem a predpisov (STN, STN EN) a platnej legislatívy SR. Súčasťou dokumentácie 

bude spracovanie projektu trvalého a dočasného dopravného značenia stavby podľa platnej cestnej 

vyhlášky a cestného zákona. 

 
c. Výstupom realizovaných aktivít musí byť zabezpečenie spojenia osídlenia s infraštruktúrou obce 

delávacie inštitúcie 

pošta a/alebo  

 

Popis 
m, ks  

(predpokladaná dĺžka, 
počet) 

Miestna komunikácia 1 265 

Chodník 1 705 

Lávky pre peších 125 

Verejné osvetlenie 1 830 

Prekládka NN vedenia 1 100 

Priepust 3 ks 

Oporné múry 500 

Osvetlenie priechodov 1 ks 

Dažďová kanalizácia 1 500 

Oplotenie 300 

 
d. Počet vyhotovení : 

• DPR v tlačenej forme     6 vyhotovení 
• DPR v digitálnej forme     6 vyhotovení 

  

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  67 166,67 EUR  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Katastrálne územie obce Jasov 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie:  

do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky:  

 Operačného programu Ľudské zdroje, špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s 
 prístupom k zlepšeným podmienkam bývania 

12. Lehota na predloženie ponuky: 16.08.2019 do polnoci  

13. Spôsob predloženia ponuky: písomne, poštou, e-mailom alebo osobne v uzatvorenom obale, 
s identifikáciou uchádzača 

 



 

Príručka pre verejné obstarávanie 
Príloha č. 5  – Výzva na predloženie ponuky 

3 
 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 

  

Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá ponuka 
bude vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou – 

najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto a ďalším v poradí budú 

priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny.  
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil požiadavky účasti verejný obstarávateľ 

vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným 
uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli. 

 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

  

 Uchádzač predloží ponuku v slovenskom alebo českom jazyku buď v listinnej podobe na adresu: 
Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov, v uzatvorenej obálke s označením: „PONUKA – 
SÚŤAŽ „PD cesty chodniky Jasov“ alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu: 
fabry@tenderteam.sk s rovnakým označením a označením hesla súťaže v predmete mailu. 
Elektronická ponuka musí byť predložená vo formáte PDF, alebo v podobnom formáte, aby bola 
zabezpečená pred zmenou jej obsahu. 

Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. V 
prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie, že nie je platcom. 

Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

Komplexnosť zákazky: Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 

Verejný obstarávarteľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá -  

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - potvrdený štatutárnym 
zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača; 

Príloha č. 3 ČV v súlade s § 32 ods.1 písm. e), g) a h) ZVO; 

Priloha č. 4 Zmluva_o_dielo_PD 

Priloha č. 5 ČV v súlade s § 32 ods.1 písm. f) ZVO o neuložení zákazu činnostii vo VO 

Priloha č. 6 ČV o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača 

 

16. Otváranie ponúk: 19.08.2019 o 08:00 na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa 

17. Postup pri otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk sa 
uchádzač preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. 
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o 
oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie. 

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2019  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 
Prešov, fabry@tenderteam.sk, tel.: 051 7713873 – príprava a riadenie postupov VO 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy:  

- Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.   U 
právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra (stačí fotokópia); 

 
- Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú 

dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
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partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) 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. 

- Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ 
overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v 
súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami. 
 
 

- Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
 a) nebude predložená žiadna ponuka,  
 b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo Výzve, 
 c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo;  
- Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne 

všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na 
predloženie ponuky a v návrhu zmluvy. 

- Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom 
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 odsek (8), písm. b) 
ZVO. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v 
poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od 
nej odstúpi. 

- V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predloženie ponuky,  môže ktorýkoľvek 
z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej v bode č. 3 tejto výzvy. 

 
 
 
 
 
         Ing. Karol Fábry, v.r. 

.......................................................... 
   príprava a roadenie postupov VO 

 
Prílohy:  
 

Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods.1 písm. e), g), h) 

Priloha č. 4 Zmluva_o dielo PD 

Priloha č. 5 ČV v súlade s § 32 ods.1 písm. f) zákona 

Priloha č. 6 ČV o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača 


