
1. 

2. 

Žiadateľ / prijímateľ je verejný obstarávateľ, na ktorého sa vzťahuje § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.

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

e-mailový kontakt:

meno, priezvisko: Ing. Zuzana Pálovicsová

spoločnosť: Premier Consulting EU, s.r.o.

sídlo: Hadovská cesta 870

945 01  Komárno

Výzva na predloženie cenovej ponuky

V súvislosti s prípravou projektu

si Vás týmto dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky, 

v zmysle § 117  Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

s cieľom vybrať dodávateľa predmetu obstarávania.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020; 

Opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach;

 Podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných 

služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry;

aktivita 1. - investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane príslušnej 

infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do 

rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich 

kultúrnych domov;

Číslo výzvy: 22/PRV/2017

https://krizovany.online/Webová stránka:

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - ODDYCHOVÁ ZÓNA v obci Krížovany

Krížovany 24

082 33  Chminianska Nová Ves
Sídlo:

IČO:

DIČ: 

Názov zákazky: „MULTIFUNKČNÉ IHRISKO - ODDYCHOVÁ ZÓNA v obci

Krížovany“

Identifikácia žiadateľa / prijímateľa (ďalej len „verejný obstarávateľ“):

Zastúpený: 

Mobil:

Predpokladaná hodnota zákazky:

161 423,24 EUR bez DPH

Obchodný názov:

Pevná linka: 

Obec Krížovany

00327301

pevná linka: 035 771 3585

obeckrizovany@gmail.com

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa v súvislosti s procesom obstarávania:

2020543195

Cyril Harničár

051 7957 110

0903 602 424

915849857

palovicsova@eurofondy.ske-mail: 

035 771 4250

mobil: 

fax: 

Komunikácia medzi verejný obstarávateľom a uchádzačom sa uskutočňuje písomnou formou. 
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3.

4.

P.č. Množstvo

1. 1

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): 

Ekvivalent:

Druh zákazky:

Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Lehota dodania predmetu zákazky:

Obec Krížovany

V prípade, ak táto Výzva, alebo doklady a dokumenty poskytnuté v rámci príloh tejto Výzvy (VV,

sprievodná technická správa) identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu,

alebo identifikuje konkrétneho dodávateľa alebo konkrétne technické riešenie, verejný obstarávateľ

umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod

podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové,

prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú

uvedené výrobky, technológie a zariadenia určené a zároveň nebude predstavovať zvýšené náklady pre

verejného obstarávateľa. Pri výrobkoch, zariadeniach,

materiáloch a/alebo príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej

značky v rovnakej alebo vyššej kvalite pri dodržaní vyššie uvedených požiadaviek.

Ak uchádzač uplatní návrh na ekvivalent, predloží ho v ponuke v samostatnom dokumente „zoznam

ekvivalentných položiek“, pričom predmetný zoznam predložených ekvivalentných položiek musí

obsahovať pôvodnú požiadavku na danú položku z výkazu výmer podľa tejto výzvy a návrh ekvivalentu.

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu

rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 bude overovať primeranosť nárokovaných výdavkov obstarávaných

tovarov, stavebných prác a služieb. Pri overovaní primeranosti výdavkov bude vychádzať z dostupných

zdrojov a údajov o cenách jednotlivých tovarov, stavebných prác a služieb (napr. pri stavebných prácach

CENEKA, CENKROS a pri obstarávaní tovarov z vlastného prieskumu trhu uskutočneného v zmysle

pravidiel Systému riadenia PRV SR 2014-2020).

podrobná špecifikácia je prílohou výzvy

Vymedzenie predmetu zákazky 

/ logický celok

Výstavba Multifukčného ihriska - oddychovej zóny

Všeobecné podmienky obstarávania:

Vymedzenie a opis predmetu obstarávania:

Špecifikácia

Stavebné práce

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky -

Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky - Opis predmetu zákazky - Projektová dokumentácia.

Predmetom zákazky je výstavba multifukčného ihriska-oddychovej zóny v obci Krížovany v zmysle

zadanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Verejný obstarávateľ vymedzil predmet dodávky a zadefinoval požadované technické parametre. 

9 mesiacov

Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Verejným obstarávateľom

Zhotoviteľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade

nedôjde k plneniu zmluvy.Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvy oboma stranami a účinnosť po

dni zverejnenia na www sídle verejného obstarávateľa po splnení odkladnej účinnosti, ktorá nastane po

splnení odkladacej podmienky spočívajúcej v podmienke schválenia verejného obstarávania

poskytovateľom finančných prostriedkov.
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5.

6.

7.

Cenová ponuka v inej mene ako EURO musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny ponuky uchádzač

prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet

potvrdí svojim podpisom.

Podmienky účasti:

Obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm.

e) a f) alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní a ak u neho neexistuje dôvod na vylúčenie

podľa § 40 ods. 6 písm f) Zákona o verejnom ostarávaní č. 343/2015 Z.z.: 

1. oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v závislosti od

predmetu obstarávania.

Uchádzač nemusí doklad predkladať, verejný obstarávateľ si oprávnenie uchádzača preverí sám na

bežne verejne dostupných  registroch (napr):  www. orsr.sk; www. zrsr.sk, www. justice.cz.

- Náhľad do záznamu zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom

obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je

oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.

2. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v

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

Obstarávateľ si túto skutočnosť zároveň overí na webovom sídle UVO.

Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky musia byť

vypracované a predložené v slovenskom / českom jazyku.

Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky

musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do úradného

slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Mena v cenovej ponuke:

Jazyk cenovej ponuky:

Preklady dokladov musia byť úradne opatrené s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými

prekladateľmi.
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8.

a) 

b) 

c) 

9.

10.

 1 x kópia originálu, ktorá bude súčasťou dokumentácie k obstarávaniu a bude odstúpená

poskytovateľovi NFP

(vrátane naceneného výkazu-výmer (rozpočtu) v elektronickej podobe na CD nosiči)

(Krycí list cenovej ponuky  je súčasťou tejto Výzvy)

Lehota na predloženie cenovej ponuky je do: 02.07.2021, 16:00 hod. 

Lehota na predloženie ponúk:

Príloha č. 2a – Krycí list cenovej ponuky  – predkladá sa v papierovej podobe, ako aj v elektronickej 

podobe vo formáte (.xls) na CD nosiči

Obsah cenovej ponuky – formálne náležitosti cenovej ponuky:

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote stanovenej na predkladanie cenových ponúk, poštou alebo

inou doručovateľskou službou. Rozhodujúci pre splnenie lehoty na doručenie cenovej ponuky je dátum

a čas doručenia cenovej ponuky na adresu uvedenú v bode 11 tejto Výzvy na predkladanie cenových

ponúk.

Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk sa vráti odosielateľovi

neotvorená, pokiaľ bude odosielateľ známy.

Príloha č.2b – Nacenený Výkaz výmer (rozpočet) – predkladá sa v papierovej podobe, ako aj v 

elektronickej podobe vo formáte (.xls) na CD nosiči

(vrátane naceneného výkazu-výmer (rozpočtu) v elektronickej podobe na CD nosiči)

Neúplné cenové ponuky nebudú akceptované.

(Výkaz-výmer  je súčasťou tejto Výzvy)

 1 x listinný originál, ktorý sa uchádzačovi nevracia a ostáva ako súčasť dokumentácie z

obstarávania

Uchádzač je povinný predložiť cenovú ponuku v 2 vyhotoveniach (obe vyhotovenia v jednej obálke)

Návrh Zmluvy - Zmluva o dielo podľa Prílohy č. 3, vyplnený a podpísaný oprávnenou osobou 

uchádzača

Uchádzač je povinný oceniť primeranou cenou všetky položky, ktoré sú uvedené v neocenenom

Výkaze výmer predmetu zákazky.

Pre každú požadovanú položku v príslušnom Výkaze výmer uvedie uchádzač jednotkovú cenu a

následne cenu za príslušný počet merných jednotiek. Celková cena za predmet zákazky bude

určená ako súčet cien za všetky položky uvedené vo výkaze výmer pre príslušnú časť predmetu

zákazky.

V prípade, ak bude niektorá položka ocenená hodnotou „0“, bude sa to posudzovať tak, že cena

takejto položky je zahrnutá v cene inej/iných položiek.

V prípade neocenenia niektorej položky vo Výkaze výmer predloženom v cenovej ponuke

uchádzača, bude sa to posudzovať ako nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa v priamej

súvislosti s predmetom zákazky.
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11.

12.

a) 

b) 

c) 

Identifikačné údaje uchádzača:

13.

Spôsob predloženia ponúk:

Ing. Zuzana Pálovicsová

<Sídlo>

<Obchodný názov>

Verejný obstarávateľ: Obec Krížovany

Premier Consulting EU, s.r.o.

Miesto na predloženie ponúk:

Otváranie cenových ponúk za účasti uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky a s tým spojené

poskytovanie informácií pre uchádzačov v zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom

obstarávaní sa neuplatňuje vzhľadom na postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117

ZoVO a za dodržania princípu nediskriminácie s ohľadom na dodržanie princípu hospodárnosti a

efektívnosti vo väzbe na odstránenie administratívnej záťaže pri tomto verejnom obstarávaní. Verejný

obstarávateľ nezasiela uchádzačom, ktorí predložili cenové ponuku v stanovenej lehote, zápisnicu z

otvárania cenových ponúk a neumožňuje ani osobnú účasť na otváraní cenových ponúk.

Pred osobným doručením cenovej ponuky je potrebné si telefonicky overiť prítomnosť kontaktnej osoby 

uvedenej v bode 2 tejto Výzvy.

Pri osobnom doručení cenovej ponuky kontaktná osoba verejného obstarávateľa potvrdí prevzatie

cenovej ponuky od uchádzača s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky a to vydaním

potvrdenia o doručení cenovej ponuky alebo potvrdením o doručení cenovej ponuky na sprievodný list

odosielateľa.

písomne predložená ponuka v listinnej podobe musí spĺňať požiadavky uvedené v tejto výzve na

predloženie cenovej ponuky (neúplné cenové ponuky nebudú akceptované)

cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke

označenie obálky:

Premier Consulting EU, s.r.o.

NEOTVÁRAŤ

Hadovská cesta 870

945 01  Komárno

Hadovská cesta 870

945 01  KomárnoMULTIFUNKČNÉ IHRISKO - ODDYCHOVÁ ZÓNA v obci 

Krížovany

Ing. Zuzana Pálovicsová

Písomnú ponuku v listinnej podobe je potrebné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne na kontaktnú

adresu:

Otváranie cenových ponúk:

Strana 5 z 8



14.

15.

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať cenové ponuky komplexne – komplexná cena za celý predmet

obstarávania.

Plnenie zákazky:

Verejný obstarávateľ určil osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv. doložka plnenia zmluvy), týkajúce sa

sociálnych hľadísk. Súvisí s plnením predmetnej zákazky a je v súlade s legislatívou EÚ a SR. Podmienka

je stanovená pri dodržaní podmienky nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a transparentnosti.

Uchádzač sa pri predložení svojej ponuky zaviaže v prípade získania zákazky tieto podmienky plniť.

Osobitné podmienky zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo (ktorý je prílohou tejto výzvy).

Zhotoviteľ sa zaviaže, 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 osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).

Forma zamestnania týchto osôb nie je určená.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za predmet zákazky.

Vyhodnocuje sa cena vrátane DPH / resp. pri neplatiteľoch DPH cena celkom.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ zostaví (predbežné) poradie uchádzačov a to od 1 miesta po x-té miesto, (pričom x

je počet predložených vyhodnocovaných cenových ponúk). 

Pri zostavení poradia verejný obstarávateľ priradí pri vyhodnocovaní cenových ponúk podľa kritéria

„Cena celkom za predmet zákazky“ prvé poradie a prvé miesto uchádzačovi, ktorý predložil v cenovej

ponuke v Návrhu na plnenie kritérií návrh najnižšej ceny celkom za predmet zákazky. 

Ostatným uchádzačom bude priradené poradie vzostupne s umiestnením na druhom až x-tom mieste a

to v závislosti od hodnoty navrhovanej ceny celkom za predmet zákazky.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložil v ponuke návrh s najnižšou cenou celkom

za predmet zákazky a ktorému bolo priradené prvé miesto v zostavenom (predbežnom) poradí na

základe vyhodnotenia cenových ponúk podľa kritériá „Najnižšia cena celkom za predmet zákazky“,

ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, čím sa umiestnil na prvom mieste v

konečnom poradí. 

Ostatní uchádzači, ktorí predložili v cenovej ponuke návrh ceny celkom za predmet zákazky vyšší ako

uchádzač umiestnený na prvom mieste v zostavenom (predbežnom) poradí a ktorí sa umiestnili na

druhom až x-tom mieste v zostavenom (predbežnom) poradí závislom od výšky navrhovanej ceny, budú

vyhodnotení ako neúspešní uchádzači. 

Verejný obstarávateľ uplatňuje pri vyhodnocovaní cenových ponúk § 112 ods. 6 (druhá veta) zákona o

verejnom obstarávaní a pri uplatnení daného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní sa úspešným

uchádzačom stane uchádzač, ktorý predložil v ponuke návrh s najnižšou cenou celkom za predmet

zákazky a ktorému bolo priradené prvé miesto v zostavenom (predbežnom) poradí na základe

vyhodnotenia ponúk podľa kritériá „Najnižšia cena celkom za predmet zákazky“ a ktorý následne splnil

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, čím sa umiestnil na prvom mieste v konečnom

poradí. 
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16.







Obstarávateľ určil osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv. doložka plnenia zmluvy), týkajúce sa

sociálnych hľadísk. Súvisí s plnením predmetnej zákazky a je v súlade s legislatívou EÚ a SR. Podmienka

je stanovená pri dodržaní podmienky nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a transparentnosti.

V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa

zhotoviteľ zaviaže, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa

Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych

komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013,

bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK.

Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).

Register partnerov verejného sektora

v súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z.z. verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom

alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie

sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Bližšie informácie k RPVS nájde uchádzač na

stránke: 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx

povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora rovnako platí aj pre subdodávateľa /

subdodávateľov víťazného uchádzača, ktorí sa spolupodieľajú na plnení predmetnej zákazky a v

zmysle zákona registra partnerov verejného sektora im vzniká povinnosť zápisu do tohto registra.

verejný obstarávateľ vyžaduje, aby víťazný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia

uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o

subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Podmienky uzavretia zmluvy s víťazným uchádzačom alebo uchádzačmi:
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17.

Projektová dokumentácia

Krycí list cenovej ponuky

Výkaz-výmer

Návrh zmluvy - Zmluva o dielo

Príloha č. 2b

Príloha č. 3

Doplňujúce informácie:

Víťazný uchádzač bude verejným obstarávateľom písomne vyzvaný na súčinnosť k podpisu zmluvy.

Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať

sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Bližšie informácie k RPVS nájde uchádzač na stránke: 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx

Zoznam príloh:

Príloha č. 1

Príloha č. 2a

Záväzný návrh Zmluvy o dielo je prílohou tejto výzvy. Uchádzač nemá právo meniť ustanovenia návrhu

zmluvy o dielo, zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky sú záväzné.
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