
 

Obec Vrbov, Vrbov 204, 059 72 Vrbov 

 

 

Výzva na predloženie ponuky  
 

29.03.2021 

 

 Obec Vrbov, 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 žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

 

„Stavebné práce - Chodník k rómskej osade “ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

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

 

Názov:  Obec Vrbov 

Sídlo: Vrbov 204, 059 72 Vrbov 

Zastúpený:  Mgr. Tatiana Faltinová, starostka obce 

IČO:   00326721 

DIČ:                 2020697371 

IČ DPH:           neplatca DPH  

Web www.obcecvrbov.sk  
  

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad 

 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Monika Ivanová, oprávnená osoba na verejné 

obstarávanie. tel. 0907 353 952, ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad; e-mail: abizsro@gmail.com 

 

4. Predmet obstarávania: uskutočnenie stavby zmysle § 3 ods. 3 ZVO,  s názvom : „Stavebné práce - 

Chodník k rómskej osade“  pre projekt s názvom: „Chodník ku rómskej osade v obci Vrbov popri ceste 

III/3094“. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo podľa § 536 zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Návrh zmluvných podmienok je prílohou č. 1 k tejto výzve. 

 
Upozorňujeme, že v rámci Zmluvy o dielo si verejný obstarávateľ uplatňuje sociálny aspekt vo verejnom 
obstarávaní (v zmysle odporúčania poskytovateľa príspevku), t.j. povinnosť zhotoviteľa na dobu realizácie 
stavebných prác zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby 
spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:  
a) patria kmarginalizovanej rómskej komunite, a zároveň  
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 
 

Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ predloží v deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska platnú a 

účinnú zmluvu o poistení zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú činnosťou zhotoviteľa pri 
vykonávaní diela. 
Za účelom zabezpečenia prípadných dodatočných finančných nákladov súvisiacich s odstránením chýb, 
verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača zloženie realizačnej zábezpeky (kaucie) vo 
výške 10% z celkovej ceny diela s DPH. 
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6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): predmetom zákazky je vybudovanie 
chodníka popri ceste od existujúceho priechodu po vyústenie v rómskej osade, pričom je potrebné 
premostiť Vrbovský potok lávkou pre peších.   

 

Podrobnejšie v projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou č. 2 tejto výzvy.  
 
V prípade, že sa v obsahu projektovej dokumentácie a Výkaze výmer /Zadaní nachádza odvolávka na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné značenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo 
výroby, je možné v súlade s § 42 ZVO  takýto odkaz zameniť za ekvivalentný. V prípade, ak sa uchádzač 
rozhodne predložiť ponuku s ekvivalentom, tento nesmie mať vplyv na zníženie kvality, zhoršenie 
požadovaných technických parametrov výrobkov resp. materiálov oproti projektovej dokumentácii. 

 
Obhliadka: verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu 
zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. 
Vzhľadom na rozsah predmetu obstarávania, na konkrétne podmienky miest realizácie, na podklady 
poskytnuté záujemcom k vypracovaniu ponuky odporúčame obhliadku vykonať. Nakoľko je miesto 
realizácie predmetu zákazky voľne dostupné, spoločná obhliadka nie je stanovená. Výdavky spojené s 
obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  179 847,98 EUR bez DPH. 

 

8. Miesto dodania predmetu zákazky:  na pozemkoch obce register KN - E - č.p. 4773/1, 4773/2, 4773/3, 
4773/4, 7658/5, 7658/3 , KN-C: 7586/1, 4753/1. %Casť trasy chodníka sa nemôže vyhnúť pozemkom 
KN-E č.p. 4763/1, 4769/1 - vlastník SR. 

 

9. Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 8 

mesiacov, (v zmysle ZoD) odo dňa uzatvorenia zmluvy a následného odovzdania staveniska pre 

úspešného uchádzača – zhotoviteľa.  

 

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

 

11. Financovanie predmetu zákazky: Európsky fond regionálneho rozvoja a vlastných zdrojov: kód výzvy- 
OPLZ-PO6-SC611-2019-1. 

 

12. Lehota na predloženie ponuky: 13.04.2021 do 10:00 hod.   

 

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou/ doručovateľskou službou alebo osobne alebo e-mailom osobe 

poverenej verejným obstarávaním. 

 

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

na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom v EUR s DPH.  

Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH. Poradie ostatných ponúk sa 

určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena = nižšie poradové miesto).  

Verejný obsratávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak najnižšia ponuková cena 

bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, na celý predmet zákazky, nie na časti, v jednom 

originálnom vyhotovení. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia. 

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je 

doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do 

štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa 

zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 
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Ponuka predložená v listinnej podobe (doručená osobne /poštou) bude v uzavretom nepriehľadnom 

obale/obálke s uvedením adresáta (osoby zodpovednej za verejné obstarávanie), obchodného mena 

a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. 

.Označenie ponuky: „Súťaž – NEOTVÁRAŤ“ a heslo súťaže: „Chodník - Vrbov“ 

 

Ponuka predložená v elektronickej  podobe (doručená e-mailom): bude predložená ako sken všetkých 

dokumentov požadovaných v ponuke 

Označenie ponuky/ predmetu správy: „Ponuka: Chodník - Vrbov“ 

 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. 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 – odporúčanie predloženia. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - ponuková cena celkom v EUR 

s DPH – za takto predložený doklad sa dá považovať aj Krycí list vyplneného Výkazu výmer - 

Rozpočtu.  

c. vyplnený Výkaz výmer – Rozpočet, ktorý je prílohou č.3 tejto výzvy.  

Ocenenie každej položky predmetu zákazky je pre uchádzačov záväzné. Rozpočet musí byť 

položkový, spracovaný v súlade s  Výkazom výmer, ktorý sú súčasťou týchto súťažných 

podkladov, pričom sa vyžaduje ocenenie všetkých položiek Výkazu výmer. V prípade, ak nebude 

niektorá z položiek ocenená, resp. nebude v predloženom rozpočte uvedená alebo nebude 

nacenená v požadovanom množstve, bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek 

verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky vo Výkaz výmer  (predmetné položky) 

odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo 

miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých 

záujemcov alebo výrobkov prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke 

ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. Takto nahradené 

položky Výkazu výmer odporúčame farebne zviditeľniť. 

d. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:  

1. Podľa § 32 ods.1 písm. e) – doklad o oprávnení podnikať, ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky; nepredkladá uchádzač, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej 

republike, nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov 

verejnej správy.  

2. Podľa § 34 ods.1  písm. b) – zoznamom stavebných prác uskutočnených za 

predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a 

lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom 

vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných 

podmienok, ak odberateľom : 1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, 

dokladom je referencia; 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 

zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, 

vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich 

uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.;  

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: min. 3 zrealizované stavby podobné predmetu 

zákazky, t.j. stavby pozemnej komunikácie v úhrnnej hodnote min. 170 tis. Eur bez DPH 

3. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií 

osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.; 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: min. 1osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za 

riadenie stav. prác , t.j. stavbyvedúci s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti 

stavbyvedúceho s odborným zameraním: Inžinierske stavby, t.j. osvedčenie SKSI o 

vykonaní odbornej skúšky podľa zák.č. 138/1992 Zb. . o autoriz. architektoch a autoriz. 

inžinieroch v zn.nesk.predpisov alebo ekvivalentý doklad vydaný vrámci EÚ. 
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16. Otváranie ponúk: 13.04.2021 o 10:30 hod., sídlo spoločnosti ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 

Poprad. Otváranie a vyhodnotenie cenových ponúk bude neverejné, t.z. bez prítomnosti uchádzačov. 

 

17. Lehota viazanosti ponúk: 31.07.2021  

 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ  bude požadovať predloženie návrhu Zmluvy o dielo s neoddeliteľnými prílohami 

(viď. príloha č. 1 tejto výzvy ) až od úspešného uchádzača. 

 

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným  uchádzačom až po preukázaní  splnenia podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) a ak u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa  § 40 ods. 6 písm. f) 
ZVO. 
 

 

Vopred vám ďakujeme za predloženie ponuky 

 

 

S úctou,  

 

 

 

…....................................................................  

Mgr. Tatiana Faltinová, starostka obce 

 

Prílohy:  

 

Príloha č.1 – „Návrh” Zmluvy o dielo 

Príloha č. 2 - projektová dokumentácia    

Príloha č. 3 –  Výkaz výmer/ Rozpočet/ Zadanie na vyplnenie  a ocenenie predmetu zákazky 

 

 


