
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

v zmysle v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 a zmene a doplnení niektorých zákonov  

   

VEC : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zákazka s nízkou hodnotou 

  

V súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých 
zákonov – zákazka s nízkou hodnotou si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej 
ponuky na predmet zákazky: 

- Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch 

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pred predložením ponuky je vhodné vykonať 
obhliadku. Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky stavby, táto sa uskutoční 
v dňoch: od 20.08.2020 do 22.08.2020, na základe dohody so starostom obce Zemianske Sady 
Ing. Romanom Súkeníkom, tel. č.: 0905547614, e-mail:  obec@zemianskesady.sk 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                     Obec Zemianske Sady 

IČO:                        00306339 

Sídlo:                      92554 Zemianske Sady 42 

Kontaktná osoba:    Ing. Roman Súkeník 

Mobil:                     0905547614 

Elektronická pošta:   obec@zemianskesady.sk  

  

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania a predmetu zákazky: 

                                   Ing. Roman Súkeník 

Telefón :                            0905547614 

 E- mail:                             obec@zemianskesady.sk 

  



2.  Predmet zákazky 

Odstránenie havarijného stavu odvodňovacieho kanála na strednej ulici v obci Zemianske Sady. 
Neodteká dažďová voda a vytápa okolité dvory a pivnice. 

Výzva   pre uchádzačov je k dispozícii na www.zemianskesady.sk . 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
45214100-1 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

9 000 €  s DPH 

 5. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je: 

Odstránenie prepadnutého nefunkčného odvodňovacieho kanála, odstránenie vjazdov do 
domov a ich úprava. Prehĺbenie kanála, vybudovanie lôžka pod žľaby a rúry. Osadenie 
rúr,  žľabov, vpustov a liatinových poklopov. Zabetónovanie kanála, rezanie diletácií.         
Odvoz a likvidácia stavebnej sute.  

Dodávka železa nie je predmetom zákazky. 

  6. Požadujeme aby stanovená cena bola vyčíslená v nasledovnej štruktúre:  

Navrhovaná cena predmetu  zákazky musí byť stanovená podľa § 3  zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov, ako navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH 
a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. V prípade, ak spoločnosť nie je platcom 
DPH, túto skutočnosť uvedie do svojej ponuky. Cena bude vychádzať zo Sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.  

7. Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.  
Verejný obstarávateľ vyžaduje minimálne 15-dňovú lehotu splatnosti predložených faktúr. 
Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. 

8. Miesto a termín realizácie: 

Miesto stavebných prác:  Zemianske Sady od  s.č.145 po s.č.151 

Dodanie služby: do 10 dní od zadania objednávky, najneskôr do 3.9.2020 

9. Typ zmluvného vzťahu: 

Na uskutočnenie predmetu zákazky bude zadaná objednávka 

  



10. Náklady na ponuku: 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

 11. Obsah ponuky (podmienky účasti a cenová ponuka): 

Ponuka uchádzačov musí obsahovať: 

1. cenová ponuka spracovaná podľa  prílohy č. 1. výzvy a prílohy č. 2 výzvy 

2. čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v likvidácii, konkurze a že si riadne plní všetky 
odvodové povinnosti.  

4. relevantný doklad o tom, že uchádzač môže poskytovať službu (výpis z obchodného registra, 
živnostenského registra, osvedčenie..). (Kópia dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet 
zákazky - Predloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu § 26 ods. 2 písm. e) zákona 
v predmete zákazky (výpis z obchodného alebo výpis zo živnostenského registra) alebo kópia 
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1  zákona, ku dňu podpisu 
zmluvy). 

 12.  Miesto a lehota na predkladanie ponuky:  

11.1 Predkladanie ponuky doručením listinnou formou alebo osobným doručením. Uchádzač 
predloží ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale. Obal ponuky musí 
obsahovať nasledovné údaje:  

11.2 Adresu obstarávateľa uvedenú vo výzve,  

11.3 Adresu uchádzača,  

11.4 Označenie heslom súťaže „Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici 
v Zemianskych Sadoch“ – NEOTVÁRAŤ! 

11.5 Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie) sú v 
pracovné dni  pondelok – piatok okrem štvrtka  od 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 15,00 hod.  

11.6 Lehota, v ktorej je potrebné doručiť cenovú ponuku: do 24. augusta 2020  (pondelok) do 
12:00 hod. ( rozhodujúcim termínom je doručenie verejnému obstarávateľovi, nie podanie na 
doručenie). 

13. Vyhodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotené podľa kritéria „Cena“, v sídle obstarávateľa uvedenom v bode č. 1 
bez účasti uchádzačov.  

Úspešný bude ten uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu celkom za zákazku 
v EUR.  

 



14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk prostredníctvom e-mailu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v 
prípade zmeny okolností neprijať žiadnu ponuku.  

15. Použitie elektronickej aukcie:  

Nie.  

16. Doplňujúce informácie:  

Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská. Verejný obstarávateľ 
si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti, ale aj iné 
podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk.  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup:  

•       ak ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom 
obstarávaní,  

•       nebola predložená ani jedna ponuka,  

•       ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám,  

•       ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,  

•       ak celková suma ponuky je príliš vysoká  

  

 

 

V Zemianskych Sadoch  18.08.2020     

                                                                                                    Ing. Roman Súkeník           
                                starosta obce  
                                                                                                         Zemianske Sady 
 

 

 

 

 



Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

 

A. Identifikačné údaje uchádzača 

Názov uchádzača:  

Sídlo:  

Štatutárny zástupca:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Zapísaný (ŽR SR, OR SR, iné):  

Číslo účtu:  

Telefón:  

E-mail:  

 

B. Návrh na plnenie kritérií 

Havarijný stav odvodňovacieho kanála na strednej ulici v Zemianskych Sadoch 

Cena bez DPH  

DPH 20 %  

Cena celkom  

 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie cenu celkom. 

 

Miesto:  

  

Dátum:  

Podpis, pečiatka (ak sa používa):  

 


