
 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o VO“) 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Verejný obstarávateľ  
podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO:  Názov:  Obec Veľká Ves nad Ipľom 
      Sídlo:  991 10 Veľká Ves nad Ipľom 124 

IČO:   00319627 
DIČ:  2021173253 
IBAN:  SK45 0200 0000 0000 0162 3402 
BIC/SWIFT: SUBASKBX 
tel.:   +421 915 997 178 
e-mail:   vo@e-dotacie.sk 

 
VÁS TÝMTO VYZÝVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA REALIZÁCIU PREDMETU ZÁKAZKY PODĽA NIŽŠIE UVEDENEJ ŠPECIFIKÁCIE: 

 
Názov predmetu zákazky:    Kompostáreň – Obec Veľká Ves nad Ipľom - stavebná časť 
 
Druh zákazky:   Stavebné práce 
 
CPV kód:      45213280-9 Stavebné práce na objektoch kompostovacích zariadení 

45253800-3 Stavebné práce na kompostovacích zariadeniach 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:   69.731,26 € bez DPH 
 
Predmet zákazky:  Výstavba kompostárne v obci Veľká Ves nad Ipľom. Podrobná špecifikácia predmetu 

zákazky je uvedená v prílohách č. 1.1 a 1.2 tejto výzvy. 
 
Miesto realizácie predmetu zákazky: Obec Veľká Ves nad Ipľom 
 
Rozsah predmetu zákazky:  Rozsah predmetu zákazky je vecne špecifikovaný tým, čo súčasne obsahujú obe prílohy 

č. 1.1 a 1.2 tejto výzvy; predmetom zákazky nie je to, čo obsahuje len jedna z týchto príloh, 
a neobsahuje druhá z týchto príloh. 

 
Zdroj financovania realizácie predmetu zákazky: Operačný program kvalita životného prostredia - OPKZP-PO1-SC111-2016-11 + vlastné 

zdroje verejného obstarávateľa 
 
Prílohy:      1.1 – Projektová dokumentácia (ďalej len „PD“) 

1.2 - Výkaz výmer (ďalej len „VV“) 
2 – Zmluva o dielo (ďalej len „Zmluva“) 
3 - Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „NPK“) 

 
ďalej len „verejné obstarávanie“ 
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Vo verejnom obstarávaní verejného obstarávateľa zastupuje a v jeho mene koná na 

základe splnomocnenia kontaktná osoba:  
   
 e-dotacie s.r.o. 
 Mostná 13, 949 01 Nitra 
 IČO: 50028014 
 DIČ: 2120183505 
 OR OS NR, Oddiel: Sro, Vložka č.: 39755/N 
 +421 (0) 915 997 178 | vo@e-dotacie.sk 
 

POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY 
 

Výsledok verejného obstarávania:  Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy s víťazným uchádzačom. 
 
Obhliadka:  Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa odporúča; kontaktné údaje pre účely 

obhliadky sú: +421 47 48 88 121 a +421 905 519 280. Náklady záujemcu/uchádzača 
spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu/uchádzača. 

 
Rozdelenie na časti:  Zákazka sa nedelí na časti. 
 
Variantné riešenia: Nepovoľuje sa predloženie variantných riešení. 
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Komunikácia:  V záujme zachovania princípu transparentnosti, informovanosti a preskúmateľnosti úkonov 

verejného obstarávateľa verejný obstarávateľ stanovuje ako jediný prostriedok 
komunikácie systém EVOSERVIS (www.evoservis.sk) a vyhradzuje si právo nereagovať 
a/alebo neprihliadať na prejavy vôle/úkony/dokumenty adresované verejnému 
obstarávateľovi inak, ako prostredníctvom komunikačného rozhrania systému 
EVOSERVIS (s výnimkou predkladania ponúk), napr. e-mail, fax, list – s výnimkou 
predkladania ponúk. 

 
  Záujemca/uchádzač na web stránke www.evoservis.sk zvolí možnosť 

„Registrovať“, následne vykoná jednoduchú a bezplatnú registráciu do systému 
EVOSERVIS vyplnením „Registračného formulára“ a súčasne požiada o vystavenie e-
podpisu/UEZ použitím príloh „Registračného formulára“ a pokynov v nich uvedených. Po 
úspešnej registrácii záujemca/uchádzač obdrží prihlasovacie údaje do systému 
EVOSERVIS na e-mailovú adresu zadanú v „Registračnom formulári“. Po prihlásení do 
systému EVOSERVIS si uchádzač stiahne zo svojho účtu e-podpis/UEZ, ktorý mu bol 
pridelený na základe žiadosti o vystavenie e-podpisu/UEZ, ktorý podpis následne používa 
(„vkladá“) pre účely komunikácie v systéme EVOSERVIS; e-podpis/UEZ je potrebné uložiť 
do počítača, súbor neotvárať ani ho nepremenovávať. V systéme EVOSERVIS je potreba 
potvrdenia jednotlivého úkonu „vložením“ e-podpisu/UEZ vždy signalizovaná, viditeľná. 
V prípade technických problémov/otázok môže záujemca/uchádzač kontaktovať aj 
prevádzkovateľa systému EVOSERVIS prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na 
web stránke www.evoservis.sk. Po úspešnom prihlásení do systému EVOSERVIS 
záujemca/uchádzač vyhľadá verejné obstarávanie cez funkciu „Prehľad zákaziek“ podľa 
názvu predmetu zákazky, do ktorého následne vstúpi a potvrdí pridanie do komunikačného 
rozhrania. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom/uchádzačom priebežne sledovať 
okrem systému EVOSERVIS aj e-mailovú adresu zadanú pri registrácii v „Registračnom 
formulári“, nakoľko systém EVOSERVIS e-mailom notifikuje registrovaného užívateľa 
o dôležitých udalostiach (napr. vystavenie e-podpisu/UEZ, správa v komunikačnom 
rozhraní zákazky a pod.). 

 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk (2 kritériá):  1. Celková cena realizácie predmetu zákazky bez DPH (Váha 60%). Uchádzač musí 

oceniť všetky položky VV, pričom súčet celkových cien jednotlivých položiek je návrhom na 
plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk a musí zodpovedať cene uvedenej v NPK 
a v Zmluve. Neuvedenie jednotkovej a/alebo celkovej ceny položky a uvedenie nulovej 
alebo zápornej ceny položky bude verejný obstarávateľ považovať za nesplnenie 
požiadaviek na predmet zákazky. 

 
  2. Doba realizácie predmetu zákazky v pracovných dňoch (Váha 40%).  

 
Ponuke uchádzača s najnižším návrhom na plnenie príslušného kritéria na vyhodnotenie 
ponúk pridelí verejný obstarávateľ najvyšší počet bodov (60 alebo 40 bodov v závislosti od 
kritéria); vo vzťahu k príslušnému kritériu potom ostatným ponukám pridelí verejný 
obstarávateľ nižší počet bodov určený nepriamou úmerou. Víťazným uchádzačom sa stane 
uchádzač, ktorého ponuka získa najvyšší počet bodov spolu za obe kritériá na 
vyhodnotenie ponúk. V prípade ponúk s rovnakým počtom súčtu získaných bodov si 
verejný obstarávateľ vyhradzuje právo vyhodnotiť ako úspešného uchádzača, ktorého 
ponuka získala vyšší počet bodov vo vzťahu k 1. kritériu na vyhodnotenie ponúk. 

 
Vysvetľovanie:  Záujemca/uchádzač môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených v tejto výzve a jej 

prílohách; verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie všetkým známym 
záujemcom/uchádzačom bezodkladne, najneskôr však v deň predchádzajúci poslednému 
dňu lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne 
vopred. 

 
Podmienky účasti:  Splnenie podmienok účasti môže záujemca/uchádzač preukázať aj ekvivalentnými 

dokladmi/dôkazmi. 
 
Všetci uchádzači musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa: 

       
Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až h) zákona o VO 

http://www.evoservis.sk/
http://www.evoservis.sk/
http://www.evoservis.sk/


 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o VO“) 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Splnenie uvedených podmienok účasti uchádzači preukazujú zápisom v Zozname 
hospodárskych subjektov (§ 152 a nasl. zákona o VO) alebo dokladmi podľa § 32 ods. 2 
zákona o VO. 
 
Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) 
zákona o VO: 
Splnenie uvedenej podmienky účasti uchádzači preukazujú predložením zoznamu 
stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od zverejnenia tejto výzvy 
s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplneného potvrdeniami 
o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác 
podľa obchodných podmienok, a to aspoň dve pozemné stavby v hodnote bez DPH 
zodpovedajúcej jednotlivo najmenej sume predpokladanej hodnoty zákazky uvedenej 
v tejto výzve. 
 
Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. c) a § 
35 zákona o VO: 
Splnenie uvedenej podmienky účasti uchádzači preukazujú predložením: 
A) Certifikátu o zavedení a uplatňovaní systému manažérstva kvality podľa normy STN EN 
ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008. 
B) Potvrdenia certifikačného orgánu o zavedení a používaní systému manažérstva kvality 
v projektoch podľa návodu uvedeného v norme STN ISO 10006:2004/ISO 10006:2003. 
C) Certifikátu o zavedení a uplatňovaní systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
podľa normy STN OHSAS 18001:2009. 
 
Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) 
zákona o VO: 
Splnenie uvedenej podmienky účasti uchádzači preukazujú predložením dokladov 
preukazujúcich vzdelanie a odbornú prax alebo odbornú kvalifikáciu osôb – riadiacich 
zamestnancov: 
A) Stavbyvedúci 
-Vysokoškolské vzdelanie druhého (2.) stupňa stavebného zamerania 
(uchádzač/záujemca preukazuje dokladom o ukončení vzdelania), 
-Odborná prax v stavebníctve najmenej desať (10) rokov (uchádzač/záujemca preukazuje 
životopisom dotknutej osoby podpísaným touto osobou), 
-Odborná spôsobilosť pre výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním pozemné 
stavby (uchádzač/záujemca preukazuje napr. osvedčením SKSI). 
B) Koordinátor bezpečnosti podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení 
(uchádzač/záujemca preukazuje životopisom dotknutej osoby podpísaným touto osobou a 
dokladom preukazujúcim odbornú kvalifikáciu pre výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti). 
 
Technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. h) a § 
36 zákona o VO: 
Splnenie uvedenej podmienky účasti uchádzači preukazujú predložením:  
Certifikátu o zavedení a uplatňovaní systému environmentálneho manažérstva podľa 
normy STN EN ISO 14001:2005/EN ISO 14001:2004. 

 
Zábezpeka ponuky:  Na zabezpečenie viazanosti uchádzača svojou ponukou je uchádzač povinný zložiť na účet 

verejného obstarávateľa zábezpeku vo výške: 
1.500 € 

 
Zábezpeka musí byť pripísaná na účet verejného obstarávateľa najneskôr v momente 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
 
Zloženú zábezpeku verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi bezodkladne, najneskôr do 10 
kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom alebo odo dňa 
zrušenia verejného obstarávania.  
 
Zložená zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi 
od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk. 
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Lehota na predkladanie ponúk:   06.10.2016 do 09.00h 
 
Predkladanie ponúk:  Ponuku je možné predložiť len v papierovej forme prostredníctvom pošty, iného 

doručovateľa alebo osobne na adrese sídla verejného obstarávateľa (viď vyššie). Obálku 
s ponukou uchádzač označí slovným spojením „NEOTVÁRAŤ - PONUKA“ a názvom 
predmetu zákazky. 

 
Lehota viazanosti ponúk:   31.12.2016 
 
Obsah ponuky:  Ponuka uchádzača musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku a musí obsahovať 

originály alebo úradne overené fotokópie týchto dokladov: 

1. 

Podpísaný a datovaný zoznam všeobecných informácií o uchádzačovi v rozsahu 
týchto údajov (v prípade uchádzača - skupiny dodávateľov sa predkladá za 
každého člena skupiny dodávateľov): 
* Názov/obchodné meno 
* Sídlo/miesto podnikania 
* IČO 
* DIČ 
* IČ DPH (v prípade platiteľov DPH); neplatiteľ DPH miesto tohto údaja uvedie, 
že nie je platiteľom DPH 
* identifikácia zápisu v obchodnom registri, živnostenskom registri alebo v inom 
obdobnom registri 
* kontaktný e-mail 
* kontaktné telefónne číslo 
* IBAN a BIC/SWIFT 
* meno, priezvisko a funkcia osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať v mene 
uchádzača 

2. 
Podpísaný a datovaný  NPK s vyplnenými údajmi o uchádzačovi a vyplnenými 
návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk – jeden (1) 
rovnopis 

3. 
Ocenený, podpísaný a datovaný VV; bude ako rozpočet prílohou uzavretej 
Zmluvy - tri (3) rovnopisy 

4. 
Položkový vecný, časový a finančný harmonogram realizácie predmetu zákazky, 
ktorý musí zodpovedať návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk č. 2; 
bude prílohou uzavretej Zmluvy - tri (3) rovnopisy 

5. 
Podpísanú a datovanú Zmluvu s vyplnenými všetkými údajmi o dodávateľovi 
(uchádzačovi) a vyplnenými návrhmi na plnenie jednotlivých kritérií na 
vyhodnotenie ponúk - tri (3) rovnopisy 

6. Hodnoverný doklad o zložení zábezpeky podľa tejto výzvy 

7. 
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
stanovených v tejto výzve 

8. 

Čestné vyhlásenie uchádzača, že: 
- Súhlasí so všetkými podmienkami tohto verejného obstarávania, 
- Všetky údaje uvedené v ponuke uchádzača sú pravdivé a úplné, 
- Nevykonal žiadny zásah do znenia podkladov verejného obstarávania 

poskytnutých mu verejným obstarávateľom, ktoré vyplnené predložil v rámci 
ponuky, s výnimkou vyplnenia údajov, ktoré sa týkajú osoby uchádzača 
a údajov, ktoré má podľa ich povahy a tejto výzvy vyplniť sám uchádzač, 

- Súhlasí s uzavretím Zmluvy tak, ako je to uvedené v tejto výzve, t.j. že Zmluvu, 
ktorú uchádzač podpísanú predložil v rámci svojej ponuky, verejný 
obstarávateľ po vyhodnotení ponuky tohto uchádzača ako úspešnej zašle 
podpísanú späť uchádzačovi, čím sa bude považovať Zmluva za uzavretú, 

- Pre účely komunikácie vo verejnom obstarávaní určuje e-mail: ...................... 
(doplní uchádzač) 

9. 

Len v prípade skupiny dodávateľov 
Splnomocnenie udelené všetkými členmi skupiny dodávateľov jednému členovi 
skupiny dodávateľov, ktoré tohto člena skupiny dodávateľov oprávňuje v rámci 
verejného obstarávania konať, prijímať pokyny a komunikovať v mene všetkých 
členov skupiny dodávateľov 
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10. 

Len v prípade skupiny dodávateľov 
Čestné vyhlásenie podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov, že v 
prípade prijatia ponuky tejto skupiny dodávateľov verejným obstarávateľom, 
všetci členovia skupiny dodávateľov vytvoria právnu formu požadovanú 
verejným obstarávateľom po prijatí ponuky tejto skupiny dodávateľov, a to v 
lehote stanovenej verejným obstarávateľom s tým, že za záväzky vyplývajúce 
z uzavretej Zmluvy budú všetci členovia skupiny dodávateľov zodpovedať 
spoločne a nerozdielne. 

11. 
Neprepisovateľné elektronické médium (napr. CD/DVD, USB), ktoré bude 
v naskenovanej forme obsahovať všetky doklady č. 1. až 10. (viď vyššie). 

 
Ak určitý parameter uvedený v PD/VV/Zmluve identifikuje konkrétny produkt, konkrétny typ 
produktu  alebo produkt konkrétneho výrobcu, môže záujemca/uchádzač nahradiť takýto 
produkt ekvivalentom majúcim rovnaké alebo lepšie kvalitatívne parametre. 

 
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk (vrátane  
vyhodnocovania podmienok účasti):  Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk budú otvorené ihneď po uplynutí 

lehoty na predkladanie ponúk v sídle verejného obstarávateľa a vyhodnotené 
bezodkladne po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk; na otváraní ponúk sa môžu 
zúčastniť všetci preukázateľne oprávnení zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku 
v lehote na predkladanie ponúk (oprávnenie na zastupovanie na otváraní ponúk sa 
v prípade štatutárneho zástupcu preukazuje platným občianskym preukazom a originálom 
alebo úradne overenou fotokópiou originálu výpisu z obchodného alebo iného príslušného 
registra v ktorom je uchádzač registrovaný k poslednému dňu lehoty na predkladanie 
ponúk nie staršieho ako jeden mesiac a v prípade splnomocneného zástupcu aj platným 
splnomocnením s overeným podpisom splnomocniteľa alebo úradne overenou fotokópiou 
takého splnomocnenia). Po otvorení ponúk verejný obstarávateľ oznámi názvy/obchodné 
mená a sídla/miesta podnikania jednotlivých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote 
na predkladanie ponúk a ich návrhy na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sa 
dajú vyjadriť číslom. 

 
Verejný obstarávateľ môže na vyhodnotenie ponúk zriadiť komisiu. 
 
Splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ vyhodnotí 
až po vyhodnotení ponúk. 
 
O vylúčení uchádzača/ponuky uchádzača vrátane odôvodnenia bude príslušný uchádzač 
informovaný. 

 
Úspešný uchádzač aj neúspešní uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia 
ponúk; verejný obstarávateľ súčasne pošle úspešnému uchádzačovi 1x podpísaný a 
datovaný rovnopis Zmluvy, ktorú uchádzač predložil v rámci ponuky, spolu s jej 
prílohou, čím sa Zmluva bude považovať za uzavretú. 

 
Osobitné podmienky:  Okrem ustanovení zákona o VO výslovne uvedených vyššie sa vo verejnom 

obstarávaní primerane uplatní ustanovenie 21 ods. 1, § 32 ods. 4, 5, 6 a 7, § 34 ods. 
3, § 35, § 36, § 37, § 38 ods. 5 prvá a druhá veta, § 40 ods. 4 až 11, § 46 ods. 3, § 49 
ods. 3 a 7, § 53 ods. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 8 zákona o VO. 

     
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. 

 
Veľká Ves nad Ipľom, 27.09.2016 
 
S úctou  

 
 
 

......................................... 
Ing. Ladislav Kerata 
starosta 


