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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. Identifikácia obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO 

 

Názov/Obchodné meno  Obec Nedožery-Brezany 

verejného obstarávateľa:   

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   

Internetová stránka: 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 poklady sú  súčasťou  výzvy (Príloha č. 1 až č. 6) a sú k dispozícii bez 

obmedzení na webovom sídle obce:  

https://www.nedozery-brezany.sk/verejne-obstaravanie/zastavky 

 

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

CPV kód:   45213311-6 Stavebné práce na autobusových staniciach 

Názov zákazky: 

„Rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok v obci Nedožery-Brezany“ 

Stručný opis zákazky : 

Predmetom zákazky je drobná stavba nasledovných autobusových zastávok: 

SO1 – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA TYP 1 (CINTORÍN NEDOŽERY) 

SO2 – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA TYP 1 (ŽELEZNIČNÁ STANICA) 

SO3 – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA TYP 2 (JEDNOTA BREZANY) 

SO5 – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA TYP 2 (POŠTA NEDOŽERY)  

situovaných na parcelách v zmysle projektovej dokumentácie v časti situácia jednotlivých 

objektov, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.  

Bližšia špecifikácia je uvedená v technickej špecifikácii (príloha č. 6 výzvy) a v projektovej 

dokumentácii (príloha č. 5 výzvy). 
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4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, 

• s povinnosťou dodávateľa/zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly 

na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku a to oprávnenými 

osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. 

• s právom obstarávateľa/žiadateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy 

s dodávateľom/zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z vyššie 

uvedenej Zmluvy o dielo v nadväznosti na doručenie správy z kontroly 

verejného obstarávania (ďalej len „VO“), ktorou poskytovateľ neschváli 

predmetné VO.  

• s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi 

obstarávateľom a dodávateľom, ktorou bude schválenie zákazky zo strany 

poskytovateľa, t. j. doručenie správy z kontroly VO prijímateľovi. 

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                                                                           

                                                          18 634,67 EUR bez DPH. 

Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude 

vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

6. Financovanie predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Integrovaného regionálneho 

operačného programu, 5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného 

komunitou. 

 

7. Miesto dodania, inštalácia a lehota na odovzdanie predmetu zákazky: 
katastrálne územie Nedožery a katastrálne územie Brezany na parcelách Katastra nehnuteľností 

v zmysle projektovej dokumentácie. 
SO1 – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA TYP 1 (CINTORÍN NEDOŽERY) 

SO2 – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA TYP 1 (ŽELEZNIČNÁ STANICA) 

SO3 – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA TYP 2 (JEDNOTA BREZANY) 

SO5 – AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA TYP 2 (POŠTA NEDOŽERY)  

situovaných na parcelách v zmysle projektovej dokumentácie v časti situácia jednotlivých 

objektov, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.  

 

Lehota na odovzdanie  predmetu zákazky: verejný obstarávateľ v zmluve s dodávateľom 

špecifikoval, že dodávateľ začne s realizáciou predmetu zmluvy až po vystavení písomnej 

objednávky žiadateľa, pričom žiadateľ túto vystaví až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o 

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 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

príspevku. Práce na projekte sa musia ukončiť do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

zmluvy o poskytnutí príspevku. 

    

8. Lehota na predloženie ponuky:   15.03.2021   do 9:00 hod. 
Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa tohto bodu  

nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu. 

 

9. Miesto a spôsob predloženia ponúk, kontaktná osoba na predkladanie ponúk: 
Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu:         

starosta@nedozery-brezany.sk 

Kontaktná osoba pre možnosť obhliadky: Ing. Jaroslav Pekár, PhD. – starosta obce 

Mobil: +421905823555    

 

10. 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 vyznačí verejnému 

obstarávateľovi túto skutočnosť v Návrhu na plnenie kritéria. 

 

11. Platnosť ponuky: 
Ponuky zostávajú platné v čase do 31.12.2022. 

 

12. 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. 2 tejto výzvy – 

vyhlásenie uchádzača. 

 

Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, 

verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. 

Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve 

na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený. 
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Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia 

preukazuje každý člen skupiny samostatne. 

  

13. Termín otvárania ponúk: 
Otváranie ponúk vzhľadom na pandémiu bude „neverejné“. Otváranie ponúk bude prebiehať 

na Obecnom úrade v Nedožeroch-Brezanoch, Družstevná 367/1, 972 12  Nedožery-Brezany, 1. 

poschodie dňa:   15.03.2021 10:00 

 

14. 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.  

 

15. Komplexnosť dodávky:   
Žiadame vypracovať cenovú ponuku komplexne na celú časť zákazky.  

Súčasťou dodávky požadujeme aj statický posudok vypracovaný oprávnenou osobou 

 

16. Pokyny na obsah  ponuky  uchádzača: 
16.1. Vyplnené, podpísané a pečiatkou opatrené Identifikačné údaje uchádzača  spolu s 

vyplneným a podpísaným  Návrhom   na plnenie kritérií (súťažná ponuka) Príloha č.1 
16.2. Vyplnené, podpísané a pečiatkou opatrené Vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 2 
16.3. Vyplnený, podpísaný a pečiatkou opatrený Výkaz výmer Príloha č. 4 
16.4. Vyplnená, podpísaná a pečiatkou opatrená Technická špecifikácia Príloha č. 6 

 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tejto istej členom skupiny 

dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne 

členom skupiny dodávateľov. 

 

17. Doplňujúce informácie a osobitné podmienky plnenia predmetu zákazky: 
17.1. 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. 

17.2. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude 

zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

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 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

17.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky 

spolu s odôvodnením 

17.4. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom 

elektronickej pošty a bude pred podpisom Zmluvy požadovať ďalšie doklady: 

- 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) 

- Zmluvu doplnenú, podpísanú a pečiatkou opatrenú.  (Príloha č.3) 

17.5. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

17.6. 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. 

o 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.“ 

17.7. 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. 

 

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  
Slovenský jazyk 

 

19. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ  
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Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”) 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) 

Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou 

 

20. Dátum uverejnenia súťažných podkladov vo svojom profile a súčasne zaslania 

výzvy na predkladanie ponúk:   26.02.2021 

 

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

(podpísané a pečiatkou opatrené) 

Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača (podpísané a pečiatkou opatrené) 

Príloha č. 4 – Rozpočet (výkaz výmer) (podpísané a pečiatkou opatrené) 

Príloha č. 6 – Technická špecifikácia (podpísané a pečiatkou opatrené) 

Víťazný uchádzač po  vyhodnotení ponúk po oslovení o súčinnosť pri uzatvorení 

Zmluvy predloží : 

- Príloha č. 3 – Zmluva o dielo (podpísanú a pečiatkou opatrenú) 

- 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) 

 

22. DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

22.1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto verejnej zákazky nebude poskytovať alebo 

zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám 

až do vyhodnotenia ponúk.  

22.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 

použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.  

22.3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 

spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Miesto a dátum 

Nedožery-Brezany, 26.02.2021 

      Ing. Jaroslav Pekár, PhD.

                                                                                                                      starosta obce 

 

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 

Príloha č. 6 – Technická špecifikácia 
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