
V Ý Z V A  
NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zadávanie zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry č. 8/2017 
 

Zákazka sa bude realizovať pre nižšie uvedeného verejného obstarávateľa: 
 

I. Identifikácia obstarávateľa: 
 
Obec  Kučín 

Ulica:   Obecný úrad Kučín 

Číslo:   77 

PSČ:  094 21 

Pošta:   Nižný Hrabovec 

IČO:  00332500 

Zodpovedná osoba:  Marcela Baškovská, starostka 

E-mail:  obeckucin@gmail.com  

 

V zastúpení v zmysle Mandátnej zmluvy: 

Kontaktné miesto: 

TENDER & Development, s.r.o. 

Škultétyho 1, 831 04 Bratislava 

Kontaktná osoba: JUDr. Andrea Korcová 

Tel.: 0911 707 102 

E-mail: korcova@tenderdevelopment.sk  

 

 
Všetky informácie je možné získať na adrese zastúpenia a kontaktnom mieste uvedenom v tomto 
bode výzvy.  
 
II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY PRE VEREJNÉHO OBSTRÁVATEĽA 

 
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác podľa nenaceneného výkazu výmer, ktorý tvorí 
Prílohu č. 1 tejto výzvy. Kompletná projektová dokumentácia stavby tvorí Prílohu č. 3 k tejto výzve. 
 
Zákazka: 

„CPV - 45236210-5 - Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská“ 
„CPV - 45000000-7 - Stavebné práce“ 
 

Názov zákazky: 

Multifunkčné a detské ihrisko – Kučín  

 

Druh zákazky: 

Stavebné práce 

 

Stručný opis zákazky: 

 

Súbor prvkov multifunkčného ihriska, detského ihriska, pieskoviska, lavičiek, peších komunikácii 
(chodník, schodisko, rampa), oporného múrika a verejnej zelene. 
Výstavba multifunkčného a detského ihriska rieši priestranstvá na oddych, športové hry a hry pre deti 
s osadením nových prvkov drobnej architektúry, prvkov verejnej zelene, peších komunikácií a 
oporného múrika. 
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III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE  
 
Ponuku možno predložiť:        Iba na celý predmet zákazky.  
Variantné riešenie:         Nepovoľuje sa  
Jazyk ponuky:          Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  
Miesto dodania predmetu zákazky: Podľa Zmluvy o dielo, v mieste verejného 

obstarávateľa 
Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Projekt sa začne realizovať po podpise Žiadosti o nenávratné finančné prostriedky a následnej 
pozitívnej kontrole verejného obstarávania riadiacim orgánom. 
 
 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH         105.103,55,-  EUR bez DPH  
 
IV. LEHOTA A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK 

  
Lehota na predloženia ponuky :   15.11.2017 
Čas:         do 09:30 hod.  
Ponuky musia byť doručené osobne, poštou alebo kuriérom na adresu  kontaktného miesta uvedené v 
bode I. tejto výzvy.: 
TENDER & Development, s.r.o.,  
Škultétyho 1, 831 04 Bratislava,  
kontaktná osoba JUDr. Andrea Korcová, tel.: 0911 707 102 
Na obálku uviesť „NEOTVÁRAŤ – Názov zákazky „Multifunkčné a detské ihrisko – Kučín“ 
Za včas doručenú ponuku verejný obstarávateľ považuje ponuku, ktorá bola doručená, osobne, poštou 

alebo kuriérom najneskôr do dátumu na predloženie ponúk, ktorý je uvedený v tomto bode IV. tejto 

Výzvy. 

 

Miesto otvárania ponúk: 

Obec Kučín 

Obecný úrad Kučín 77, 094 21 Nižný Hrabovec 

Dňa: 16.11.2017 

Čas: 10:00 hod 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  
Neobmedzene  
 

V. CENA 

 

      Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je 
uchádzač platiteľom DPH podľa priloženého vzoru.  
 

 Cenová ponuka v inej mene ako EUR musí byť prepočítaná na EUR (kurz prepočtu na EUR 
žiadateľ/prijímateľ prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň 
vypracovania cenovej ponuky v zahraničnej mene dodávateľom a prepočet potvrdí svojim podpisom). 
 
VI.   OBSAH PONUKY  
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  
 

1. doklad, ktorý ho oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu 
– nie starší ako 3 mesiace 

2. vyplnený Návrh na plnenie kritérií uvedený v Prílohe č. 2 k tejto výzve, 
3. nacenené výkazy výmery -  prístupné v elektronickej forme na CD nosiči, 
4. Podpísanú Zmluvu o dielo štatutárnym orgánom uchádzača, Zmluva je přílohou tejto Výzvy 



5. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia:  
Osobné postavenie § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). Ich splnenie 
preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona. Predmetné podmienky 
účasti sú stanovené taxatívne podľa § 32 zákona. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie 
podmienok účasti podľa § 32 zákona za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych 
subjektov podľa § 152 zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať 
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa 
§ 32 ods. 2 zákona. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, 
vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v 
pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského 
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.  

6. Čestné vyhlásenie, že uchádzač neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 
zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

7. Finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 1 písm. a) Verejný obstarávateľ požaduje 
predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej 
banky alebo zahraničnej banky (ďalej banka), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti 
uchádzača plniť finančné záväzky, že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, 
že jeho bankový účet (účty) nie sú a ani neboli predmetom exekúcie alebo prísľub banky o tom, 
že v prípade úspešnosti ponuky uchádzača mu poskytne úver. Požadované vyjadrenie banky 
nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. Požaduje sa vyjadrenie od 
všetkých bánk v ktorých má uchádzač vedené účty. Zároveň s vyjadrením banky/bánk 
uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek 
zahraničných bánk alebo zahraničných bánk, v ktorých má vedený účet/účty a že v iných 
bankách nemá záväzky. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo 
oprávnenou osobou uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch (v takomto prípade záujemca/uchádzač predloží aj originál alebo osvedčenú 
fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie). K vyjadreniu banky/bánk alebo 
ekvivalentnému/ym dokladu/om uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané 
štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, že nemal a 
nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých predložil 
vyššie uvedené potvrdenie/a resp. ekvivalentný/é doklad/y. 

8. Vyplnenú Prílohu č. 1 k tejto výzve 

 

VII. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK  
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:   najnižšia cena vrátane DPH.  
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.  
 
VIII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY  
Doba dodania predmetu zákazky:  
2020 
 
Typ zmluvy :  
Zmluva o dielo, ktorá je súčasťou tejto Výzvy 
 
Obchodné podmienky:  
Zákazka je financovaná vrámci projektu v zmysle výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR za roky 2014 – 2020, výzva číslo 22/PRV/2017, 
Opatrenie 7, podopatrenie 7.4, aktivita 7.4.1 – Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie 
voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk 
a detských ihrísk 



Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu 
vystaveného dodávateľom, splatnosť ktorého je do 90 dní odo dňa doručenia daňového dokladu.  
 
 
IX. Doplňujúce informácie 
Povinnosťou úspešného uchádzača je strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
službami a 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. 
Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť voči dodávateľovi uplatňovať kontrolu obchodných 
dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu. 
 
V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je 
podmienkou pre zhotoviteľa, aby zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo 
nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).  
V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa 
zhotoviteľ zaväzuje, 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. 
Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný 
čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
atď. 

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj iné tzv. ekvivalentné, resp. rovnocenné riešenia voči 

špecifikácii, uvedenej v tejto prílohe. Pri posúdení ekvivalentnosti, resp. rovnocennosti ponúkaného 

iného riešenia tovarov z hľadiska akceptovateľnosti ponúkaného tovaru bude verejný obstarávateľ 

skúmať, či dôjde k splneniu požiadaviek na predmet zákazky, tzn. že bude posudzovať, či ponúkaný 

tovar s odlišnou špecifikáciou bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú 

nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované tovary určené. Viď rozhodnutie Rady 

Úradu pre verejné obstarávanie v odvolacom konaní č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014.  

 
Príloha č. 1:  
Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny zmluvy – nenacenené výkazy výmery sú prístupné v elektronickej 
forme na priloženom CD nosiči 
Príloha č. 2:  
Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3:  
Kompletná projektová dokumentácia 
Príloha č. 4  
Zmluva o dielo 
 
 
V Bratislave, dňa:  06.11.2017 

 

 

        JUDr. Andrea Korcová  

       Konateľ TENDER & Development, s.r.o. 

 



 


