Výzva na predloženie ponuky
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 „zákon o verejnom obstarávaní“)
Touto cestou Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ :
Adresa :
Štatutárny zástupca :
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefónny kontakt :
Email :

Obec Čerín
Čerín 11, 974 01 Banská Bystrica
Pavel Kmeť, starosta obce
00313335
2021115767
Prima banka Slovensko, a.s.
SK66 5600 0000 0013 9832 5001
+421 48 4192204, +421 903 390 680
jana.fungacova@cerin.sk, pavel.kmet@cerin.sk

Pre otázky v rámci výzvy kontaktná osoba:
Jaroslav Babic, +421 911822711, euprojekty@euprojekty.sk
Webové sídlo (internetová adresa): https://www.cerin.sk/
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej
adrese https://www.cerin.sk/zverejnovanie/verejne-obstaravanie/zakazky.html
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Obec Čerín je verejným obstarávateľom podľa §7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Názov predmetu zákazky:
„AUTOBUSOVÝ PRÍSTREŠOK A CHODNÍK“
4. Druh zákazky:
Uskutočnenie stavebných prác
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Autobusový prístrešok, parcela č.136, k.ú. Čerín
Chodník, parcela 990/1, k.ú. Čerín
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky):
Na základe Zmluvy o dielo a následnej fakturácie. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Zmluve o
dielo č. ...(Návrh) príloha č. 4.
7. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác:
Autobusový prístrešok – typový oceľový presklený prístrešok na betónových pätkách 500/500/500mm
typovým kotvením
Chodník – šírka 1200mm, cestný obrubníky 150/250/100mm, záhonový obrubník 50/250/100mm,
zámková dlažba hr. 60mm
Podrobný rozsah prác je vo Výkaze výmer(Príloha č.2) a Projektovej dokumetácií (Príloha č.5), ktoré
je súčasťou Výzvy na predloženie cenovej ponuky.

Obhliadku miesta realizácie je možné si dohodnúť:
Pavel Kmeť, +421 903 390 680; pavel.kmet@cerin.sk
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8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
CPV kód hlavný slovník:
45213315-4 Stavebné práce na prístreškoch autobusových zastávok
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:
9 167,94
10. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
11.1. Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja
vidieka SR 2014-2020 v rámci výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov, pre
podopatrenie, 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) - vyhlásenej Vyhlasovateľ - NAŠA LIESKA o.z.
- MAS_041/7.2/2, a z vlastných zdrojov Prijímateľa.
11.2. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia.
12. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Začatie: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska,
Ukončenie: do maximálne do 15.11.2023 odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
13. Lehota viazanosti cenovej ponuky:
Do 30.5.2023
14. Podmienky účasti:
Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ,
písm. e) a f) nasledovne:
Uchádzač musí mať oprávnenie na výkon činnosti v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky - §32 ods. 1 písm. e) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou
legislatívou po predložení ponúk.
Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu - §32 ods. 1 písm. f) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou
legislatívou po predložení ponúk - doloženým čestným vyhlásením – Príloha č.3
Uchádzač nie je povinný v zmysle § 32, ods. 3 predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e),
a f), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
- nepožaduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť
- nepožaduje sa
15. Kritériom na vyhodnotenie ponúk:
- cena s DPH
Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou.
16. Lehota a miesto predkladania Ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 18.03.2022

do 09:00 hod.
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17. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:
17.1 Miesto predkladania ponúk: Obec Čerín na adresu uvedenú v bode 1.
17.2 Poštou na adresu uvedenú v bode 1.v obálke označenej „AUTOBUSOVÝ PRÍSTREŠOK A
CHODNÍK“ a „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“
17.3 Osobne na adrese sídla uvedenej v bode 1. na sekretariáte - Obec Čerín v obálke označenej
„AUTOBUSOVÝ PRÍSTREŠOK A CHODNÍK“ a „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“
17.4 Mailom na adresy: euprojekty@euprojekty.sk, jana.fungacova@cerin.sk; (v skenoch
podpísaných kópií dokumentov) s označením „AUTOBUSOVÝ PRÍSTREŠOK A CHODNÍK a
„SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“
17.5 Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk
uvedeného v tomto odseku.
17.6 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku
17.7 Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk 18.03.2021
- Miesto otvárania ponúk: ako je uvedené v bode 1.

o 09:30 hod.

17.8 Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle
§52 zákona, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle § 53 zákona č. 343/2015
UPOZORNENIE:
V prípade, že uchádzač predkladá ponuku „Mailom“ (bod 17.4 Výzvy na predkladanie ponúk) vkladá
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti
elektronicky v pdf (alebo vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu) naskenovanej forme
originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak (ak je relevantné).
18. Požadovaný obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
18.1 Doklady pre preukázanie podmienok účasti podľa bodu 14 tejto výzvy
18.2 Návrh uchádzača na plnenie kritérií - Príloha č.1, (min. názov alebo obchodné meno
uchádzača, adresu, sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo, potvrdený),
18.3 Položkovitý výkaz výmer - Príloha č.2 - ocenený resp. vyplnený a potvrdený
18.4 Čestné prehlásenie - Príloha č.3 (ak je relevantné)
18.5 Návrh Zmluva o dielo (Príloha č.4) s vyplnením návrhov na plnenie kritérií určených na
hodnotenie ponúk, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
UPOZORNENIE:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo
územia SR, doklady a dokumenty musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
úradne preložené do úradného slovenského jazyka, s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými
prekladateľmi.
Uchádzač musí mať oprávnenie v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – verejný
obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou legislatívou po predložení ponúk.
19. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky predloží iba jednu ponuku. Alternatívne riešenia
sú neprípustné.
20. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na
vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka
uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
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Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
S úspešným uchádzačom bude uzvaretá Zmluva o dielo a bude vyzvaný na zahájenie diela.
21. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)
22. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
NAŠA LIESKA o.z. - MAS_041/7.2/2
23. Doplňujúce informácie:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky resp. účasťou na
ohliadke miesta znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi a bez ohľadu na
výsledky verejného obstarávania.
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v zmysle Výzvy v lehote na predkladanie ponúk
sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie súťaže – verejného obstarávania.
Uchádzač sa zaväzuje, že bude 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.
Verejný obstarávateľ informuje, že v súlade s § 11 ZVO 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 alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia
podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo
produkt konkrétneho výrobu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným
produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo
ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch
príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť ak ekvivalent inej značky v rovnakej
alebo vyššej kvalite, aké sú požadované v zmysle § 42 odsek 3 zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na
zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden
uchádzač nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie
vyhlásené a ak cenové ponuky budú vyššie ako je predpokladaná hodnota zákazky alebo aj bez
udania dôvodu.
24. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
V Čeríne, dňa: 03.03.2022
Pavel Kmeť
starosta obce
Prílohy:
Príloha č.1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č.2 – Položkovitý výkaz výmer
Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie
Príloha č.4 – Návrh Zmluva o dielo
Príloha č.5 – Projektová dokumentácia
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