Výzva na predkladanie ponúk
zákazka 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 „zákon o verejnom obstarávaní/ZVO“)
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác § 3 ods. 3 zákona
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Názov: Obec Kamenné Kosihy
Sídlo: 991 27 Kamenné Kosihy č. 3
IČO: 00 319 368
DIČ: 2021171383
Zastúpenie: Ing. Ladislav Pixiades, starosta
E-mail: obec@kamennekosihy.sk
Osoba poverená realizovaním verejného obstarávania:
Ing. Martina Kukučková, 0915 872 042, zarkon@slovanet.sk
2. Názov zákazky
„Chodník pri regionálnej ceste v obci Kamenné Kosihy“
Hlavný kód CPV:
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác
3. Opis predmetu obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác – vybudovanie jednostranného chodníka pri ceste
II/527 002 prechádzajúcej obcou Kamenné Kosihy a výsadba zelene v časti novovybudovaného
chodníka. Chodník bude priamo prístupný z cesty ///527 002, na ktorú pozdĺžne stavebne nadväzuje po
jej ľavej strane v smere staničenia cesty. Stavba pozostáva z dvoch stavebných objektov:
SO 02 Chodník II. etapa:
§ vybudovanie chodníka o dĺžke 180 m a šírke 1,50 m (v úseku autobusovej zastávky v dĺžke
20 m sa chodník rozširuje na 2 m), lemovaného od cesty chodníkovými betónovými
obrubníkmi a z druhej strany záhonovými obrubníkmi a prerušovaného vjazdmi k predajni,
§ doplnenie vozovky o dláždený rigol – prídlažbu z betónových tvárnic medzi živičnou
vozovkou cesty a chodníkovými obrubníkmi, okrem úseku autobusovej zastávky,
§ vybudovanie odvodnenia ulice osadením piatich uličných vpustov s odvedením zachytenej
vody mimo vozovku popod chodník,
§ a ďalšie súvisiace práce
SO 04 Sadbové úpravy pri chodníku SO 02
§ výsadba 28 ks kríkov Forsythia intermedia (zlatovka prostredná)
Stavebné práce budú realizované v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval Ing. Igor
Kokavec - K.ING, Dúbravská cesta 38, 990 01 Veľký Krtíš, 10/2019 (Príloha č. 6 tejto výzvy).
Rozsah prác je určený na základe výkazu výmer z rozpočtu vypracovaného oprávnenou osobou Ing.
Igorom Kokavcom (Príloha č. 2 tejto výzvy – Výkaz výmer).
Verejný obstarávateľ nevyžaduje osobnú obhliadku staveniska, avšak v prípade záujmu je možné ju
vykonať. Termín si záujemca dohodne u starostu obce (Ing. Ladislav Pixiades, 0907 651 571).
V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku aj s inými výrobkami alebo materiálmi, ako sú
uvedenú v priloženej projektovej dokumentácii alebo v neocenenom výkaze výmer, verejný
obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri
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dodržaní týchto podmienok:
§ ponúkaný ekvivalent nesmie mať vplyv na zmenu projektovej dokumentácie,
§ uchádzač musí v cenovej ponuke predložiť ako prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných
položiek“, v ktorej uvedie čísla pôvodných položiek z výkazu výmer, ku ktorým ponúka
ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre
ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ pri hodnotení ponuky
vedel posúdiť, či ponúkaný výrobok, zriaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je
ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa PD a výkazu výmer.

4. Komplexnosť dodávky – rozdelenie na časti
Verejný obstarávateľ požaduje dodať celý predmet zákazky, neumožňuje deliť na časti.
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky: 36 458,77 EUR bez DPH
6. Lehota trvania zmluvy
Dĺžka trvania zákazky: max. 12 mesiace odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
7. Miesto uskutočnenia stavebných prác
Miesto uskutočnenia stavebných prác: obec Kamenné Kosihy, parcela KN „C“ č. 170, 547, 548/1,
548/2.
8. Druh zákazky/typ zmluvy
§ Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
§ Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Zmluva o dielo uzatvorená podľa
Obchodného zákonníka v platnom znení.
§ Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvomi účastníkmi zmluvy a
účinnosť deň po dni jej zverejnení. V prípade neschválenia Žiadosti o NFP, resp. verejného
obstarávania sa uzavretá zmluva stáva neplatnou a to bez akéhokoľvek finančného nároku
úspešného uchádzača voči verejnému obstarávateľovi.
§ Uchádzač nie je povinný predložiť návrh zmluvy ako súčasť ponuky. Na podpis zmluvy bude
vyzvaný iba úspešný uchádzač. Zmluvné podmienky určil verejný obstarávateľ a tvoria
Prílohu č. 3 Výzvy. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje súhlas so zmluvnými
podmienkami.
9.

Zdroje financovania a platobné podmienky
§ Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky.
§ Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od dátumu jej doručenia.
§ Zmluva bude s úspešným uchádzačom podpísaná v lehote viazanosti ponúk.

10. Podmienky účasti
Od uchádzača sa na preukázanie osobného postavenia vyžaduje:
§ V súlade s § 32 ods. 1 písm. e) ZVO doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu
alebo uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač môže preukázať predložením
príslušného dokladu (obyčajná kópia) alebo len odkazom, resp. linkom na elektronickú
databázu, kde si verejný obstarávateľ preverí požadované informácie; uchádzač nie je povinný
predložiť doklad v ponuke. (www.orsr, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk – zoznam
hospodárskych subjektov)
§ V súlade s § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v SR. Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO
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uchádzač preukáže predložením čestného vyhlásenia, pričom sa odporúča sa použiť vzor,
ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy
11. Obsah ponuky
č.
1.

Názov dokladu
Formulár cenovej ponuky

2.

Nacenený Výkaz výmer rozpočet

3.

4.
5.
6.

7.

Poznámka
Uchádzač použije vzor, ktorý
tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy.
Ak uchádzač nie je platiteľom
DPH, na túto skutočnosť upozorní
a v ponuke uvedie cenu celkom
Uchádzač použije Prílohu č. 2
tejto Výzvy - nie je dovolené
meniť jeho obsah (názvy
položiek, poradie položiek, počet
MJ)
Rozpočet uchádzač predkladá
zároveň aj v elektronickej verzii vo
formáte .XLS na CD.

Forma predloženia
1 x originál

Doklad podľa § 32 ods. 1
písm. e) ZVO (splnenie
podmienky účasti)

Doklad o oprávnení dodávať
tovar, poskytovať službu alebo
uskutočňovať stavebné práce
v rozsahu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky

Doklad podľa § 32 ods. 1
písm. f) zákona (splnenie
podmienky účasti)
Čestné vyhlásenie
k predloženiu ponuky:
Zoznam stavebných prác
(referencie) uskutočnených
za predchádzajúcich 5
rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania
s uvedením cien, miest a
lehôt uskutočnenia
stavebných prác s uvedením
kontaktnej osoby
Objednávateľa/obstarávateľa
s uvedením telefonického
kontaktu, aby si mohol
verejný obstarávateľ overiť
kvalitu poskytnutého
plnenia.

Uchádzač použije vzor, ktorý
tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy

1 x obyčajná kópia dokladu
alebo odkaz/link na príslušný
register, kde si verejný
obstarávateľ overí
informáciu (uchádzač uvedie
vo formulári cenovej ponuky
– Príloha č. 1, tabuľka „A“)
1 x originál

Uchádzač použije vzor, ktorý
tvorí Prílohu č. 5 tejto Výzvy).
Uchádzač je povinný preukázať
minimálne 2 stavby rovnakého
alebo obdobného charakteru
ako
je
predmet
zákazky
(výstavba alebo rekonštrukcia
chodníka)
Odôvodnenie:
Požadovaný
doklad má garantovať odborné a
kvalitné plnenie zákazky, ako aj
preukázanie
skúseností
uchádzača s plnením zmlúv
rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet
zákazky, čo je predpokladom
toho,
aby
zvládol
bez
komplikácií uskutočniť stavebné
práce, ktoré sú predmetom
zákazky.
Elektronická podoba ponuky sken podpísanej a
opečiatkovanej (ak sa pečiatka
používa) ponuky vo formáte .PDF

1 x originál v listinnej
podobe
a zároveň 1x na CD vo
formáte .XLS

1 x originál
1 x originál
V prípade ak má uchádzač
relevantné referencie
v Zozname referencií
vedených Úradom pre
verejné obstarávanie, postačí
v ponuke uviesť túto
informáciu

1x
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8.

+ ocenený výkaz výmer vo
formáte .XLS na CD/DVD nosiči
Zoznam ponúkaných
Iba v prípade, ak uchádzač
ekvivalentných položiek – ak v ponuke navrhuje ekvivalentné
je relevantné
výrobky/materiál

1 x originál

Všetky doklady v ponuke budú predložené ako originály alebo úradne overené kópie, ak nie je
uvedené inak (doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné
práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – obyčajná kópia). Doklady vystavené
uchádzačom budú podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať
v mene uchádzača a opatrené pečiatkou (ak sa používa).
12. Lehota a podmienky na predkladanie a otváranie ponúk
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 22.6.2020 o 13:00 hod.
Verejný obstarávateľ požaduje s ohľadom na podmienky poskytovateľa NFP predloženie ponuky
v listinnej podobe poštou, prostredníctvom iného doručovateľa alebo osobne. Ponuka musí byť
vložená v nepriehľadnom obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené:
§ názov a adresa kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie: Ing. Martina Kukučková ZARKON, Venevská 6, 990 01 Veľký Krtíš
§ obchodné meno a adresa uchádzača
§ „PRIESKUM TRHU – KAMENNÉ KOSIHY - NEOTVÁRAŤ“
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 22.6.2020 o 13:00 hod. na adrese Ing. Martina Kukučková ZARKON, Venevská 6, 990 01 Veľký Krtíš. Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predložili
ponuky v lehote na predkladanie ponúk, účasť na otváraní, ponúk. Každú ponuku verejný obstarávateľ
označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Verejný obstarávateľ overí
neporušenosť ponúk, ponuky otvorí, zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých
uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určeného verejným
obstarávateľom. Ostatné údaje uvedené v ponukách sa nezverejňujú. Uchádzač, ktorý predložil
ponuku v lehote na predkladanie ponúk, môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na
otváraní resp. sprístupnení ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho
orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní resp. sprístupnení ponúk preukazom
totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na
zastupovanie.
13. Vyhodnocovanie ponúk
Termín a miesto vyhodnocovania ponúk: 22.6.2020 o 14:00 hod. v sídle verejného obstarávateľa.
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky
uchádzačov, ktoré splnili podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
zákazky. Úspešným uchádzačom bude vyhodnotený uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať
najnižšiu cenu (celkom v EUR s DPH).
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali informáciu
o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.
Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude doručené oznámenie o neúspešnosti
ponúk s uvedením poradia uchádzačov a dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu (celkom s DPH).
15. Podmienky súťaže
Záruka na stavebné dielo sa požaduje 60 mesiacov počítaných od prevzatia diela podľa obchodných
podmienok zmluvy.
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Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu výmer (položiek), ktorý bude súčasťou ponuky
uchádzača a bude tvoriť prílohu zmluvy. Cena uvedená v ponuke musí byť vyjadrená v EUR s
presnosťou na dve desatinné miesta. Cena musí byť konečná, vrátane všetkých nákladov spojených s
poskytovaním predmetu zákazky v mieste plnenia.
Predmet obstarávania bude realizovaný len na základe schválenia Žiadosti o NFP predloženej do
výzvy MAS Občianske združenie Hontianske Poiplie, č. MAS 034/7.2/2.1 na podopatrenie: 7.2.
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo
Bratislavský kraj). V prípade neschválenia Žiadosti o NFP, resp. verejného obstarávania sa uzavretá
zmluva stáva neplatnou a to bez akéhokoľvek finančného nároku úspešného uchádzača voči
verejnému obstarávateľovi.
Ak počas trvania zmluvy úspešný uchádzač stratí schopnosť plniť si zmluvný záväzok, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť novú zmluvu s jedným z ďalších uchádzačov, ktorí
predložili ponuky, pričom zohľadní ich poradie vo verejnom obstarávaní.
16. Lehota viazanosti ponuky
Lehota viazanosti ponuky uplynie dňa 30.6.2020.
17. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky
neuzavrieť zmluvu a zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ môže zrušiť
použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
§ nebude predložená ani jedna ponuka,
§ ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
§ ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk,
§ ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
§ ak poskytovateľ finančných prostriedkov proces zadávania zákazky neschváli.
Uchádzač ako zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci záväzkového vzťahu strpí výkon kontroly/auditu
súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky
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. Uchádzači sa pri predložení svojich ponúk zaviažu v prípade
získania zákazky tieto podmienky plniť. Osobitné podmienky zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o
dielo.
Uchádzač proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nemôže podať námietky podľa § 170 ZVO.
Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na
úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením
predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné
dodatočné náklady, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí
uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť
zisku.
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18. Konflikt záujmov
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže
alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom
obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe
zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre
jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu
prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a
zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť
konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením §
40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto
postupu zadávania zákazky. U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. f) ZVO (existencia konfliktu záujmov). Uchádzač preukáže túto skutočnosť čestným
vyhlásením, ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto výzvy.
Prílohy Výzvy:
Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky
Príloha č. 2 Výkaz výmer
Príloha č. 3 Návrh zmluvy
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie - § 32 ods. 1 písm. f) zákona
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie k predloženiu ponuky
Príloha č. 6 Projektová dokumentácia
Veľký Krtíš, 11.6.2020
Ing. Martina Kukučková, poverená verejným obstarávaním
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