
Obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany 

Ing. Jaroslav Pekár, PhD., starosta obce 

mobil: 0905823555, e-mail: starosta@nedozery-brezany.sk 

 

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 ZVO)  

 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v zmysle Par.7 ods.1 písm. b ZVO 

Názov / Obchodné meno: Obec Nedožery-Brezany 

Sídlo: Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany 

IČO: 00318302 

DIČ: 2021162737 

Štatutárny zástupca /Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Pekár, PhD. – starosta obce 

Mobil: +421905823555 

e-mail: starosta@nedozery-brezany.sk   

webové sídlo: www.nedozery-brezany.sk  

bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a. s. 

číslo účtu:  SK81 0200 0000 0030 9479 0958 

 

2. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky : 
Kompletné súťažné dokumenty sú  súčasťou  výzvy (  Príloha č.1  až č.5  ) a sú  zverejnené a 

dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  

https://nedozery-brezany.sk/verejne-obstaravanie/kulturna-miestnost.html 

 

3. Predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky 
CPV kód:  

45000000-7  Stavebné práce 

„Stavebné úpravy kultúrno-spoločenskej miestnosti“ 

Jedná sa o práce vymedzené projektovou dokumentáciou „Stavebné úpravy kultúrno-

spoločenskej miestnosti“ a rozpočtom (výkaz-výmer) v prílohách tejto výzvy.   

V prípade zistenia prípadných nezrovnalostí medzi projektovou dokumentáciou a rozpočtom 

(výkaz-výmer), sú záväzné informácie poskytnuté vo výkaze-výmer. 

Jednoduchý opis: V rámci stavebných úprav dôjde k odstráneniu existujúcej podlahovej krytiny 

z PVC. Zhotovená bude nová liata epoxidová podlaha. Navrhované sú nové omietky 

a realizácia sadrokartónového stropu s následným celoplošným vymaľovaním. Odstránený 

bude drevený obklad vnútorných nosných stĺpov kultúrno-spoločenskej miestnosti, pričom 

následne bude zhotovený  nový s imitáciou kameňa. Vymenené budú dverné krídla vstupných 

dverí z hlavnej chodby do miestnosti, dverí do kuchyne a dverí na pódiu. Vymenené budú 

pôvodné interiérové okenné výplne medzi kultúrno-spoločenskou miestnosťou a kuchyňou. 

Širší popis uskutočnených prác je vo výkaze-výmer.  

 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
Zmluva o dielo 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky : je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej 

hodnoty 

25 747,52 EUR bez DPH 
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6. Financovanie predmetu zákazky 
Predmet zákazky bude financovaný z Európskych štrukturálnych fondov/ Integrovaný 

regionálny operačný program 

 
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH. Súčasťou ponukovej ceny za uskutočnenie prác musia byť všetky 

náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V prípade záujemcu, ktorý 

nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom a uchádzač uvedie verejnému 

obstarávateľovi túto skutočnosť v Návrhu na plnenie kritéria – „Stavebné úpravy kultúrno-

spoločenskej miestnosti“. 

 

8. Platnosť ponuky: 
Ponuky zostávajú platné v čase do 31.12.2021. 

 
9. Dĺžka trvania zákazky  
30 dní odo dňa účinnosti Zmluvy o poskytnutí  príspevku. 

 

10. Podmienky účasti: 
a) uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona – musí byť oprávnený uskutočňovať práce, ktoré zodpovedajú rozsahu 

predmetu zákazky. Túto skutočnosť si  overí verejný obstarávateľ sám z verejne dostupných 

zdrojov. 

b) 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. 

c) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Túto 

skutočnosť si overí verejný obstarávateľ na základe predloženej prílohy č. 4 tejto výzvy – 

vyhlásenie uchádzača. 

 

11. Požiadavky na predmet zákazky: 
Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku. 

Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať predmet 

zákazky tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa, resp. na 

skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah. Uchádzač odstráni na vlastné náklady 

odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri realizácii predmetu zákazky.  

Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 

predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Náklady na odvoz a likvidáciu odpadu a 

poplatok za uloženie odpadu musia byť uchádzačom zohľadnené v cenovej ponuke. Prípadné 

škody – postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi zanedbaním povinností uchádzača 

v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač.  

 

Komplexnosť dodávky:   

Žiadame vypracovať cenovú ponuku komplexne celú časť dodávky.  
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12. Lehota na predkladanie ponúk: 
18.06.2020 23:59 

 

13. Termín otvárania ponúk: 
Otváranie ponúk bude „neverejné“. Otváranie ponúk bude prebiehať na Obecnom úrade 

v Nedožeroch-Brezanoch, Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany, 1. poschodie. 

19.06.2020 8:00 

 

14.  Pokyny na obsah  ponuky  uchádzača: 
14.1 Vyplnené Identifikačné údaje uchádzača  spolu s vyplneným a podpísaným  Návrhom na 

plnenie kritérií (súťažná ponuka) Príloha č.1 

14.2 Výkaz výmer v „Excel“. Príloha č.4 

14.3 Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača, Príloha č.2 

14.4 Doplnený a podpísaný návrh Zmluvy o dielo, Príloha č.3 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 

vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 

15. Miesto a spôsob predloženia ponúk, kontaktná osoba na predkladanie 
ponúk: 
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe. 

15.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe: 

Ponuka  doručená na emailovú adresu: starosta@nedozery-brezany.sk  

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Kultúrno-spoločenská miestnosť“. V prípade 

predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym 

orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača s dátumom 

vyhotovenia ponuky,  následne oskenovaná (scan), výkaz výmer bude predložený vo formáte 

„Excel“ a doručený v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú emailovú adresu. 

15.2 Ponuka predložená v listinnej podobe: poštou, prípadne kuriérom pred uplynutím lehoty 

na predkladanie ponúk na adresu: 

Obec Nedožery-Brezany 

Družstevná 367/1 

972 12  Nedožery-Brezany 

 

Požadované označenie ponuky: Uchádzač predloží ponuku v uzatvorenej obálke označenej 

textom: „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE-NEOTVÁRAŤ“ a heslom „Kultúrno-spoločenská 

miestnosť“. V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť podpísaná uchádzačom 

alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača 

s dátumom vyhotovenia ponuky. Výkaz výmer bude predložený vo formáte „Excel“ na 

neprepisovateľnom nosiči (DVD,CD). 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, osobne, prípadne iného 

doručovateľa, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný 

obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom 

a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne 

doručená verejnému obstarávateľovi na vyššiu uvedenú adresu (nestačí odovzdanie na prepravu 

a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú vyhodnocované. Ponuky doručené 

po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené neotvorené. 
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16. Doplňujúce informácie a osobitné podmienky plnenia predmetu 
zákazky: 
16.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet 

zákazky uvedené v tejto výzve. 

16.2   Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude zaslané 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

16.3 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

16.4 . V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami 

§ 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane 

pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 

verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy 

týkajúce sa sociálnych hľadísk  a to najmä tak, že: 

• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať 

navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na 

realizáciu predmetnej aktivity znevýhodnených uchádzačov v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. 

z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- osoby dlhodobo nezamestnané, osoby so zdravotným postihnutím a starších pracovníkov v 

mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC). 

• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp 

nediskriminácie uchádzačov o zamestnanie (na základe: pohlavia, rasy, náboženstva, etnika, 

minority, zdravotného postihnutia) a princíp transparentnosti. 

• Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší 

pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru atď.“ 

16.5 . Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonávaným Dielom 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o príspevku, ktorú uzatvorí objednávateľ 

(prijímateľ), a to oprávnenými osobami  na výkon tejto kontroly/auditu a  poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) RO a SO/RO pre IROP, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 

16.6 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných 

dôvodov: 

a) nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto výzve 

d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky 

určená verejným obstarávateľom, 

e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo. 

 

mailto:starosta@nedozery-brezany.sk


Obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany 

Ing. Jaroslav Pekár, PhD., starosta obce 

mobil: 0905823555, e-mail: starosta@nedozery-brezany.sk 

 

17. Návrh na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na 
vyhodnotenie ponúk ( Príloha č.1) 
 

Návrh na plnenie kritéria – „Stavebné úpravy kultúrno-spoločenskej miestnosti“ 

Kritérium Návrh 
Sadzba DPH v zmysle 

platnej legislatívy 
Návrh 

Najnižšia celková 

zmluvná  cena v EUR 

vrátane DPH.  

Váha kritéria je 100 %. 

Spolu ..................Eur bez 

DPH 
 

Spolu 

.............................Eur 

vrátane DPH 

 

 

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  
Slovenský jazyk 

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk  
9.6.2020 

 

20. Obsah ponuky uchádzača 
Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača +  Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)  

Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača (podpísané ) 

Príloha č. 3 – Zmluva o dielo (podpísaný návrh) 

Príloha č. 4 – Rozpočet (výkaz výmer) 

 

21. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača + Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) 

Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača  

Príloha č. 3 – Zmluva o dielo (návrh) 

Príloha č. 4 – Rozpočet (výkaz výmer) 

Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia 

 

 

 Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

              starosta obce 
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Príloha č. 1 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

Názov zákazky: „Stavebné úpravy kultúrno-spoločenskej miestnosti“ 

Obchodný názov spoločnosti:  

Sídlo alebo miesto podnikania:  

PSČ:  

Mesto:  

Štát:  

Štatutárny zástupca:  

Meno, priezvisko, titul:  

Telefón:  

E-mail:  

Internetová adresa:  

Všeobecné identifikačné údaje:  

IČO:  

IČ DPH:  

DIČ:  

IBAN:  

Banková inštitúcia:  

Kontaktná osoba:  

Meno, priezvisko, titul:   

E-mail:  

 

 

 

Návrh na plnenie kritéria „Stavebné úpravy kultúrno-spoločenskej miestnosti“ 

Kritérium Návrh 
Sadzba DPH v zmysle 

platnej legislatívy 
Návrh 

Najnižšia celková 

zmluvná  cena v EUR 

vrátane DPH.  

Váha kritéria je 100 %. 

Spolu ..................Eur bez 

DPH 
 

Spolu 

.............................Eur 

vrátane DPH 

 

 

 

 

 

 

V ......................................................., dňa .............................. 

 

 

 

 

................................................ 

Podpis a pečiatka uchádzača,  

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača 

 

 

Príloha č. 2 
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VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 

 

....................................................................................................................................................... 

 

týmto vyhlasuje, že: 

 

- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky 

„Stavebné úpravy kultúrno-spoločenskej miestnosti“, ktoré sú určené vo výzve na 

predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným 

obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk; 

- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú 

pravdivé a úplné; 

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku; 

- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na to, 

čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude 

obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená; 

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;  

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 

sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 

právoplatne uložená sankcia; 

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným 

obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov; 

- dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného 

obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky, 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; 

-  je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky vyhlasujem že : 

• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 

ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k 

zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži, 

• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej 

osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu 

alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

mailto:starosta@nedozery-brezany.sk


Obec Nedožery-Brezany, Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany 

Ing. Jaroslav Pekár, PhD., starosta obce 

mobil: 0905823555, e-mail: starosta@nedozery-brezany.sk 

 

• dávam písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné 

obstarávanie alebo inému kontrolnému orgánu, ku kontrole verejného obstarávania. 

 

 

V ..................................., dňa ................ 

 

............................................................. 

podpis a pečiatka uchádzača, 

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača 
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