
 

 OBEC PRIEPASNÉ 
Priepasné 109, 906 15  Priepasné 

 

V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

 

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“) 

 

1. Názov verejného obstarávateľa      Obec Priepasné 

                                               Priepasné 109 

      906 15 Priepasné 

      

      IČO: 00309851 

Kontaktná osoba                         Anna Švrčková 

tel. č.               +421  34 654 74 35 

e-mail               podatelna@priepasne.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.priepasne.sk 

           

2. Názov zákazky  
„Modernizácia sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku v Obci Priepasné“ 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky                                            20 776,99,- EUR bez DPH 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať/neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie 

kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

4. Opis  predmetu zákazky  
     Predmetom zákazky je modernizácia budovy a jej oprava vnútorných priestorov opravou 

stropov omietnutím, vymaľovaním, výmenou  okien, exteriérových dverí vrátane demontáží 

pôvodných, rozšírenie WC – domurovanie priečky a výmena a doplnenie sanitárneho 

vybavenia pre mužov a ženy – výmena kombinovaných WC, doplnenie a výmena 

umývadiel, ohrevov vody, výmena a dopojenie armatúr vrátane vodoinštalačných prác, 

realizácia nových dlažieb a obkladov a montáž nového LED osvetlenia vrátane 

elektroinštalačných prác na základe výkazu výmer (príloha č. 2 tejto výzvy).   

 

V prípade, ak sa nachádzajú vo výzve, vo výkaze výmer uvádzané konkrétne značky 

stavebných materiálov a výrobkov je možné v ponuke jednotlivými uchádzačmi nahradiť 

tieto materiály ich ekvivalentnými druhmi min. rovnakých, alebo lepších technických 

parametrov.  

 

Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky umožňuje záujemcom  

vykonať   obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác. V prípade záujmu záujemcu  je 

možné vykonať obhliadku miesta realizácie prác. 

 

 

5. Druh zákazky: tovar/služba/stavebná práca 

 

http://www.priepasne.sk/


 

6. Kód CPV: 45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru,  

                    ubytovanie a reštauračné stravovanie                     

                                       

 

7. Výsledok verejného obstarávania:  
a) zmluva  

b) písomná objednávka  

 

 

8. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy - v lehote do 4 týždňov odo dňa 

odovzdania objektu, bližšie určené v návrhu Zmluvy o dielo 

  

  

 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 
9.1  Predmet zákazky bude financovaný zo štátnych prostriedkov (účelovej dotácie) a 

spolufinancovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný 

obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená 

faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu. 

9.2 Splatnosť faktúry je 15 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému 

obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, 

keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača. 

9.3. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

 

10. Podmienky účasti 

10.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti 

týkajúcich sa osobného postavenia 

10.1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného  postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov 

jedným zo spôsobov, a to nasledovne: 

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e)  ZoVO  - doklad o oprávnení dodávať 

tovar, poskytovať službu, alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú 

predmetu zákazky alebo  

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa  

§ 152 ZoVO, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje stavebnú prácu, ktorá 

zodpovedá predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad 

v súlade s bodom 10.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ 

v Registri hospodárskych subjektov.  

10.1.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov 

alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač 

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme 

aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 

10.1.3 V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016,  

je zápis v zozname  hospodárskych subjektov vykonaný  podľa  predpisov  účinných  do  

17.04.2016 zápisom v rozsahu zapísaných skutočností. 

10.1.4 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti  

vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V 



 

prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka 

hodnotená. 

10.1.5 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého  

z vyššie uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie (predloženie 

ponuky v listinnej podobe) alebo ako scan týchto dokladov (predloženie ponuky 

v elektronickej podobe) spolu s predložením ponuky.  

10.1.6 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa  bodu 10.1.1 výzvy na predkladanie ponúk,  

nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia. 

 

 

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti  

Požiadavka bola stanovená v súlade s platnou legislatívou. 

 

 

10.2 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti 

týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia – § 33 ZoVO 
Nevyžaduje sa. 

 

10.3. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti 

týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti - § 34 ZoVO 

 

10.3.1  Uchádzač musí preukázať technickú a odbornú spôsobilosť v súlade s § 34 ods.1 písm. 

g), 

 

       10.3.1.1 Uchádzač je odborne spôsobilý, ak disponuje min. jednou osobu so skúsenosťami 

         v každej profesii  

a) vodoinštalatérstvo počas realizácie stavebných prác, 

b) elektrotechnik počas realizácie stavebných prác. 

 

10.3.1.2 Vyžaduje sa: 

a) odborná prax v odbore inštalatér  

b) získanie odbornej kvalifikácie v učebnom odbore inštalatér 

c) osoba s odbornou spôsobilosťou elektrotechnika 

 

10.3.1.3  

 Uchádzač predloží za osobu uvádzanú v bode 10.3.1.1 a) nasledovné doklady: 

a) životopis alebo údaje o odbornej praxi preukazujúce splnenie podmienky účasti k 

bodu 10.3.1.1 písm. a) tejto výzvy, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:  

 meno a priezvisko, 

 názov a sídlo objednávateľa, resp. zamestnávateľa, 

 čas plnenia zmluvy (od - do: mesiac a rok), 

 stručný popis predmetu zmluvy, resp. rozsahu činností, ktoré zabezpečoval, 

 tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa alebo zamestnávateľa,  

     u ktorého si možno overiť tieto údaje, 

b) doklad o odbornej kvalifikácii - výučný list v učebnom odbore inštalatér alebo iný 

doklad o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného 

odboru preukazujúci splnenie podmienky účasti k bodu 10.3.1.2 písm. b) tejto výzvy 

alebo porovnateľný doklad, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej 

únie, t. zn. ekvivalentný doklad vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého 

môže vykonávať uvedenú činnosť v krajine svojho sídla, 



 

 a   za osobu uvádzanú v bode 10.3.1.1 b) nasledovný doklad: 

     a) doklad o získanej odbornej spôsobilosti podľa §21, alebo §22 vyhlášky 508/2009 

Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 

technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou 

sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 

zariadenia v učebnom odbore elektrotechnik alebo porovnateľný doklad, resp. 

obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie, t. zn. ekvivalentný doklad 

vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedenú 

činnosť v krajine svojho sídla, alebo 

 

 uchádzač predloží za osobu uvádzanú v bode 10.3.1.1 a) a b) pre preukázanie 

vzťahu medzi predkladateľom ponuky a odborne spôsobilou osobou ktorým sa 

preukazuje odborná spôsobilosť : čestné vyhlásenie odborne spôsobilej osoby s 

fotokópiou dokladu o oprávnení podnikať, poskytovať službu vodoinštalačných a 

elektroinštalačných prác, že zabezpečí pre  predkladateľa ponuky vykonanie 

odborných prác.   

 

 

Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 10.3.1.3 tejto výzvy na predkladanie ponúk, 

nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia. 

 

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti 

Uchádzač musí preukázať, že disponuje min. jednou kvalifikovanou osobou, ktorá zaručí, 

že požadované stavebné práce budú poskytnuté v zodpovedajúcej kvalite a v požadovanom 

čase. Podmienky účasti sú vzhľadom na rozsah predmetu zákazky primerané.  

 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 

Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií, t. j. vyplnenú prílohu č.1 a Výkaz výmer,  

t. j. vyplnenú prílohu č.2  tejto výzvy podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 

za uchádzača.  

 

12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  

05.10.2017  o 11:00 h 

 

13. Miesto a spôsob predloženia ponúk 
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe. 

13.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe: 

13.1.1 Ponuka je doručená na adresu: podatelna@priepasne.sk 

13.1.2 Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Modernizácia sociálneho zariadenia na 

miestnom ihrisku v Obci Priepasné“ 

13.1.3 V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty 

podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne 

oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú 

adresu.  

13.1.4 Ak predkladá uchádzač ponuku v elektronickej podobe a je úspešný, je povinný  

pred uzavretím zmluvy doručiť doklady a dokumenty podľa bodu 14.1 – 14.4  tejto výzvy  

aj v listinnej podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie. 

mailto:podatelna@priepasne.sk


 

 

13.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu: 

      13.2.1 Obec Priepasné, Obecný úrad Priepasné , Priepasné 109, 906 15 Priepasné 

                 (podateľňa úradu – 1. Poschodie) 

13.2.2 Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! - „Modernizácia sociálneho 

zariadenia na miestnom ihrisku v Obci Priepasné“ 

13.2.3 Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač 

(názov, sídlo, adresa). 

13.2.4 V  prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť doklady v súlade 

s bodom 14.1 tejto výzvy predložené v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie 

a dokumenty v súlade s bodmi  14.2 a 14.4  tejto výzvy podpísané uchádzačom alebo 

osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na 

vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa. 

 

14. Obsah ponuky 
Ponuka musí obsahovať:  

14.1 Doklady/dokumenty v súlade s bodom 10 tejto výzvy.  

14.2 Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1)  a výkaz výmer (Príloha č. 2), podpísané 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov ako 

originál alebo scan originálu. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu 

celkom.  

14.3 Podpísaný a doplnený návrh Zmluvy o dielo (Príloha č. 3). 

14.4 Opisy (názov, výrobca, model, technické a kvalitatívne parametre,...), prípadne, ak má 

uchádzač k dispozícii, fotografie (prospekty, obrázky) tovaru  predloženého v ponuke  vo 

výkaze výmer, v hárku 1 – Stavebná časť pod poradovým číslom položiek 20, 23 – dlaždice, 

obkladačky,  v hárku 2 -Výplne otvorov pod poradovým číslom položiek 18 až 29 plastové 

okná, dvere a v hárku 3 - Zdravotechnické inštalácie pod poradovým číslom položiek 2 až 8 

misa WC kombinovaná, WC doska s poklopom, držiak, pisoár , umývadlá, elektrický ohrievač 

vody, umývadlová batéria stojanková a , v hárku 4 - Výmena LED osvetlenia pod poradovým 

číslom položiek 2 až 4 LED kúpeľňové + WC svietidlá IP44, LED vonkajšie nástenné svietidlo. 

 

Ak uchádzač nepredloží všetky doklady a dokumenty podľa bodov 14.1 – 14.4 tejto výzvy, jeho 

ponuka nebude hodnotená. 

 

15. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, 

doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

 

16. Ďalšie informácie 

16.1. Obhliadka miesta: 

16.1.1 Verejný obstarávateľ za účelom overenia si a získania potrebných informácií 

nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky odporúča uchádzačom vykonať obhliadku 

miesta plnenia.  

Je v záujme uchádzača sa pred podaním ponuky s miestom vykonania budúceho diela dokonale 

oboznámiť. Výdavky spojené s obhliadkou miesta vykonania diela znáša výlučne záujemca. 

16.1.2 Verejný obstarávateľ organizuje obhliadku dňa 29.09.2017 od 09.00 do 13.00 h. 

16.1.3 Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť minimálne 1 pracovný deň vopred. 



 

16.1.4 Záujemca je oprávnený nahlásiť sa na obhliadku u osoby verejného obstarávateľa 

elektronicky na adrese  podatelna@priepasne.sk.  

16.2 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, 

resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným 

obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom 

(slovenskom) jazyku.  

16.3 Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Anna Švrčková, e-mail: 

podatelna@priepasne.sk, tel. +421 34 654 74 35. 

16.4 Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch a to vrátane podateľne Obce 

Priepasné nasledovne: 

P: 07:00 – 12:00   12:30 – 15:00, 

U: 07:00 – 12:00   12:30 – 15:00, 

S: 07:00 – 12:00   12:30 – 17:00, 

Š: 07:00 – 12:00   12:30 – 15:00, 

P: 07:00 – 13:00 hodiny. 

16.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

 

17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
90 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.   

 

18. Otváranie ponúk 

Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa v zasadacej miestnosti 

verejného obstarávateľa dňa 06. októbra 2017 o 09.00 hod. miestneho času. 

Otváranie ponúk sa uskutoční v zasadačke obecného  úradu na 1. poschodí na adrese : Obec 

Priepasné, Obecný úrad Priepasné, Priepasné 109, 906 15 Priepasné. 

 

19. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 
OÚ Prie-125-356/2017 

      

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk  

26.09.2017 
 

21. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 26.09.2017 

 

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk: 

 

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 - Výkaz výmer  

Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo 

Príloha č. 4 – Špecifikácia pre výplne otvorov, pôdorys riešeného objektu – náčrt a ilustračné 

                       fotografie pôvodného stavu riešeného objektu 

 

 

 

       Peter Czere    
       starosta obce 
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