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Obec Vyšná Sitnica, Vyšná Sitnica 59, 094 07 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky-prieskum trhu  

Vec: Výzva na predloženie cenovej onuky 

 
Zákazka 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 „zákon o verejnom obstarávaní“) 

Zákazka na dodanie služby § 3 ods. 4 zákona 

Predmet zákazky: spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu stavby 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Vyšná Sitnica“ 

 

  

Rozsah predmetu zákazky: 

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; Dokumentácia pre 

realizáciu stavby v min. rozsahu: sprievodná správa, súhrnná správa, celková situácia stavby, 

dokumentácia stavebných objektov,  rozpočet, výkaz výmer  - všetko v 6 vyhotoveniach a 1 x na 

CD. 

Projektová dokumentácia  bude spracovaná a odovzdaná vo formáte dwg a jpg, výkaz – výmer a 

položkovitý rozpočet vo formáte xls alebo xlsx. 

 

Predpokladaný rozsah prác:  zateplenie, výmena okien, rekuperácia, výmena strešnej krytiny, 

ústredné kúrenie -rekonštrukcia TÚV, vnútorná elektroištalácia, beskozvod, vzduchotechnika, 

dobudovanie  kotolne  s prislúchajúcou technológiou kotolne, vrátane všetkých hlavných 

rozvodov v priestore kotolne. 

Požadovaný minimálny rozsah projektovej dokumentácie:  

- Sprievodná správa  

- Súhrnná technická správa  

- Celková situácia  

- Koordinačná situácia  

- Výkresová časť, vrátane výkazu výmer a rozpočtu 

 

 

Pre stanovenie ceny predmetnej zákazky je potrebné  po dohode so starostom uskutočniť 

obhliadku na mieste, kde budú poskytnuté bližšie informácie k spracovaniu predmetu 

zákazky.  
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Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Kódy podľa hlavného slovníka verejného obstarávania: 

71320000-7 – inžinierske projektovanie 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: Obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO: 

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Vyšná Sitnica 

Sídlo: Obecný úrad Vyšná Sitnica 59, 094 07 

Štatutárny zástupca:  Viktor Kušnír, starosta 

E-mail:  obecvysnasitnica@centrum.sk 

 

 Telefón:    057/488 04 28                                  

 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie predmetu zákazky:  

 Ing. Dana Gajdošová, Tel.: +421905 685 332, email:  dgajdosovo@centrum.sk 

  

Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

 Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe v termíne do    27.7.2021 

vrátane. 
  Ponuka predložená v elektronickej podobe: 

               Ponuka bude doručená na adresu: dgajdosova@centrum.sk 

               Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „OcÚ“. 

 

               V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané     

               uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) a  

               doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať uchádzača o opätovné predloženie dokladov 

elektronicky, ak sú tieto naskenované dokumenty nečitateľné alebo poškodené. 

 

 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:  

             Obecný úrad Vyšná Sitnica 59, 094 07 
               Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! - OcÚ“. 

 

          Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, 

adresa). 

V  prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť  doručené v lehote na predkladanie 

ponúk na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa. 

 

2. Pokyny na zostavenie ponuky: 

 cenová ponuka vypracovaná do formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 1, č.2 výzvy 

vrátane kompletných identifikačných údajov a doklad o oprávnení poskytovať 

službu (autorizačné osvedčenie). 

Ponuky predložiť v jednom vyhotovení formou Cenovej ponuky v lehote na 

predkladanie ponúk. 

Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. 
Podmienky účasti uchádzačov:  Obec neuzatvorí zmluvný vzťah s takým uchádzačom: 

 -ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa ustanovení §32 odsek   1 

písmená e), f) zákona o verejnom obstarávaní, 

-   u ktorého existuje dôvod na vylúčenie z verejného obstarávania podľa ustanovení §40 
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odsek 6 písmeno f) zákona o verejnom obstarávaní za súčasného dodržania ustanovení §11 

zákona o verejnom obstarávaní. 

-Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí 

verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že 

uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 

hodnotená. 
 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Miesto dodania: Obec Vyšná Sitnica 
 

Termín dodania: do 40 dní od podpisu objednávky  

4. Rozdelenie predmetu zákazky:nie 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky. V 

ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena 

predmetu zákazky vrátane DPH, v eurách. V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú 

platcami DPH, bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách. 

 

Otváranie ponúk: 28. 7. 2021 o 9:00 hod v kancelárii obstarávateľa -neverejné 

Postup pri vyhodnocovaní ponúk: 

Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie uchádzačov; od 

najnižšej celkovej ceny v EUR s DPH (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po 

najvyššiu celkovú cenu v EUR s DPH (najvyššie poradie určené podľa počtu 

doručených ponúk) a vyhodnotí splnenie zadefinovaných podmienok účasti v tejto 

výzve a požiadaviek na ponuku uchádzača , ktorý sa svojou cenovou ponukou 

umiestnil na 1. mieste v poradí.  

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cenová ponuka v porovnaní s 

ostatnými cenovými ponukami bude najnižšou cenou v EUR s DPH a splní 

požadované podmienky účasti a požiadavky na ponuku. 

Úspešnému uchádzačovi bude následne doručené oznámenie  o prijatí ponuky a  

ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie 

o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. 

 

V prípade, že počas realizácie zákazky úspešný uchádzač stratí schopnosť poskytovať 

službu verejný obstarávateľ osloví s ponukou  na dodanie predmetu zákazky ďalšieho 

uchádzača podľa poradia úspešnosti. 

7. Lehota viazanosti ponúk: počas celej doby realizácie zákazky 

8. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

Viktor Kušnír  

 starosta 

              Tel.: 057/488 0428   
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9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie úspešného uchádzača bude 
realizované jedným prieskumom trhu (pokiaľ PHZ nepresiahne výšku finančného limitu 

zákaziek s nízkou hodnotou), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie PHZ zmysle 

§ 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

 Obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle 
ustanovení a pokynov Zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle Výzvy na 
predloženie ponuky. 

 

 Ak sú dokumenty v ponuke podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym orgánom 
uchádzača, Obstarávateľ požaduje predložiť splnomocnenie pre zástupcu 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 
Splnomocnenie vypracuje každý uchádzač individuálne podľa daného prípadu. 
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby dokumenty, ktoré majú byť 
súčasťou ponuky, boli predložené na tlačivách pripojených k tejto Výzve na 
predkladanie ponúk, pokiaľ tvoria prílohu tejto Výzvy. 
 

10. Podmienky financovania a platobné podmienky  
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu. Platba sa bude realizovať 
bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. V cene musia byť zahrnuté 
všetky náklady na riadne plnenie zákazky. Splatnosť faktúry bude 15 dní odo dňa jej 
doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

11. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  

Zadávateľ' si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 
ods. 1 a ods.2 ZVO (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné 
obstarávanie). V tomto prípade sa rozumie každý objektívny prípad, pre ktorý 
nemožno od Zadávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní' pokračoval, najmä 
ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok 
verejného obstarávania, ako aj prípad ak predložené cenové ponuky s DPH u všetkých 
uchádzačov prekročili limit Zadávateľa disponibilných finančných zdrojov určených 
na financovanie predmetu zákazky. 
 

12. Ostatné požiadavky 

Predložením ponuky uchádzač súhlasí s evidenciou a spracovaním osobných údajov 
podľa Zákona č.18/2018 Z. z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona 
č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES o ochrane osobných údajov uchádzač dobrovoľne súhlasí so správou, 
spracovaním a uchovaním osobných údajov (uvedených v ponuke uchádzača) 
Prijímateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného obstarávania. 
Uchádzač zároveň dáva súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú 
kontrolné orgány vykonávajúce kontrolu procesu obstarávania na daný predmet 
zákazky a to až do 31.12.2028. Pri spracúvaní' osobných údajov v žiadnom prípade 
nebude dochádzať' k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné 
kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 31.12.2028. 
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Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte svoju ponuku 

v požadovanom termíne. 

Súhlas s vykonaním verejného obstarávania: 

 

 

 

      Viktor Kušnír, starosta obce  

                                                                                                                                                                                                                          

     

Prílohy: 

Príloha č. 1 - Formulár Cenovej ponuky 

Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

2.7.2021 

 

 


