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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK 
 

Zákazka podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej „zákon“)  
 

Názov zákazky:  Rekonštrukcia a  prístavba MŠ Beladice 

Predmet zákazky (§ 3 zákona): 

     stavebné práce 

     tovary 

     služby  

Kód CPV 
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov 

materských škôl 
 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa  
 

Úradný názov: Obec Beladice  

Sídlo: Gaštanová 167, 951 75 Beladice 

Štatutárny zástupca: Miroslav Lisý 

IČO: 00307769 

DIČ: 2021037843 

Internetová stránka: www.obecbeladice.sk 

Miesto predloženia / doručenia ponuky/ 

kontaktné miesto 
PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra 

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Ilko 

Tel: +421 904 499 723 

E-mail: ilko@prounion.sk 

 

II. Opis  
 

II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia služieb a prác / hlavné stavenisko:  Obec Beladice, Materská 

škola Beladice – Chrašťany, Školská 252, 951 75 Beladice 

II.2. Stručný opis zákazky:  

 
Stavebno – technické riešenie realizácie projektu rozšírenia kapacity MŠ Beladice (prístavby a 

rekonštrukcie) pozostáva z nasledovných aktivít:  

• Búracie práce  

• Zemné práce  

• Zakladanie  

• Zvislé nosné konštrukcie  

• Vodorovné nosné konštrukcie  

• Strecha a strešná konštrukcia  

• Podlahy  

• Povrchové úpravy vonkajších stien  
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• Výplne otvorov  

• Klampiarske konštrukcie 

 

Prístavba bude hmotovo nadväzovať na pôvodnú časť materskej školy. Obdĺžnikový pôdorys je 

zachovaný s novým sklonom strechy min. 25 stupňov, ktorá bude nahrádzať pôvodnú strechu MŠ.  

 

Dodávka interiérového vybavenia nie je súčasťou tohto obstarávania.  

Podrobný opis zákazky je uvedený v priloženej projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou tejto 

výzvy. Uchádzač uvedie ceny pre jednotlivé položky uvedené vo výkaze výmer, alebo ich ekvivalent. 

 

V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich 

vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese kontaktného miesta uvedeného v bode I. tejto výzvy, 

najneskôr v deň predchádzajúci poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod. 

 

II.3. Termín dodania tovaru alebo uskutočnenia služieb a prác: do 30.09.2018 

II.4. Možnosť predloženia ponuky: 
Iba na celý predmet zákazky  

Na ktorúkoľvek časť zákazky  

II.5. Predloženie variantných riešení: 
Nepovoľuje sa - ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk 

II.6. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

II.7. Mena: EUR 

II.8 Počet vyhotovení 1 Originál cenovej ponuky 

II.9 Predpokladaná hodnota zákazky 

118 870,10 EUR bez DPH 

Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky 

nacenením predmetu zákazky odborne spôsobilou osobou - 

projektantom. 

III. Administratívne informácie  
 

III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov:  

Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú obsiahnuté v tejto výzve, jej prílohách a odkazoch na 

verejne prístupné dokumenty.  

III.2. Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum: najneskôr do 22.01.2018 

Čas: najneskôr do 11:00 

III.3. Predloženie ponuky:  

Uchádzač predloží ponuku poštou, osobne alebo prostredníctvom kuriéra na adresu PROUNION a.s., 

Piaristická 2, 949 01 Nitra v zalepenej obálke s heslom: „SÚŤAŽ – BELADICE MŠ“ (spôsob označenia 

ponuky) v lehote na predkladanie ponúk, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky. Súčasťou 

ponuky musí byť ponúkaná cena za kompletnú realizáciu diela. Súčasťou ponuky musí byť vyplnený 

výkaz výmer s uvedením ceny za stavebné práce, podpísaný / opečiatkovaný uchádzačom a doklady 

preukazujúce podmienky účasti podľa bodu IV. tejto výzvy.  

III.4. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  
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Dátum: 31.03.2018 

IV. Pokyny pre zostavenie ponuky / Obsah ponuky: 
 

IV. 1. Uchádzač je povinný v ponuke predložiť minimálne nasledujúce údaje: 

a) Identifikačné údaje uchádzača: Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 

telefón, email. 

b) Návrh cenovej ponuky  

c) Nacenený výkaz výmer podľa prílohy č.2  tejto výzvy, vrátane súhrnného krycieho listu a 

rekapitulácie, opatrený podpisom oprávneného zástupcu uchádzača. Jednotkové ceny 

uvádzajte zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

IV.2. Podmienky účasti  

Požaduje sa predloženie oprávnenia uchádzača uskutočňovať predmet zákazky (fotokópia / výpis 

z www.orsr.sk, www.zrsr.sk ). 

IV.3. Finančné a ekonomické a postavenie: 

Neuplatňuje sa. 

IV.4. Technická alebo odborná spôsobilosť: 

 
1. Požaduje sa predloženie fotokópie zoznamu stavebných prác uskutočnených za 

predchádzajúcich päť rokov  od vyhlásenia súťaže s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia 

stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných 

prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak 

odberateľom  

a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom 

je referencia, 

b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca 

nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným 

dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli 

uskutočnené. 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodaných stavebných prác a potvrdených 

referencií s predmetom rovnakým alebo podobným, ako je predmet zákazky, pričom sa 

požaduje preukázanie realizácie minimálne 3 obdobných zákaziek (výstavba, rekonštrukcia 

budov), pričom minimálne jedna zákazka musí byť v hodnote minimálne 118 870,10   EUR (bez 

DPH), alebo ekvivalent tejto hodnoty.   

 

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: Účelom požiadavky na 

predloženie zoznamu dodaných stavebných prác a potvrdených referencií v predchádzajúcom období, ako 

jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne 

štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a 

personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. 

 

2. Požaduje sa predloženie fotokópie platného certifikátu v zmysle požiadaviek normy EN ISO 

9001 vydaný nezávislou inštitúciou v predmete zákazky, pričom verejný obstarávateľ uzná ako 

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
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rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev. 

Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné 

opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie daného certifikátu. 

 

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky : Verejný obstarávateľ pri 

formulovaní podmienky účasti prihliada na získané praktické skúsenosti, ako aj požiadavky obvykle 

uplatňované v rámci relevantného trhu; v prípade požiadaviek na splnenie určitých noriem zabezpečenia 

riadenia kvality má verejný obstarávateľ zároveň na zreteli, aby stanovenými podmienkami neodôvodnene a 

neprimerane neobmedzoval v účasti záujemcov, a teda neznemožnil uskutočnenie riadnej a čestnej 

hospodárskej súťaže v rámci použitého postupu zadávania zákazky. Medzinárodná norma ISO 9001 špecifikuje 

požiadavky systému riadenia kvality tak, aby organizácii umožnila pripraviť a implementovať politiku riadenia 

kvality a dlhodobé ciele v oblasti kvality tak, že zohľadňuje právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sa 

organizácia zaviazala plniť, a informácie významných aspektoch riadenia kvality. Výstupom pre verejného 

obstarávateľa je certifikát riadenia kvality.  

  

 

V. Vyhodnotenie ponúk  
 

V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena, vyjadrená ako celková cena v EUR s 

DPH za zhotovenie celého predmetu zákazky. 

V.2. Spôsob hodnotenia: 

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien vyjadrených v 

EUR s DPH, navrhnutých v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý 

navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu s DPH alebo celkom v prípade 

neplatiteľa DPH a splnil podmienku účasti stanovenú a uvedenú v tejto výzve. Ak sa do vyhodnocovania 

dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka 

spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti. 

 

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy  
 

VI.1. Typ zmluvy:  

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník (ďalej aj ,,Zmluva“).  Návrh zmluvy predloží iba úspešný uchádzač podľa vzoru, ktorý tvorí 

prílohu tejto výzvy – vzor je záväzný.  

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, 

ktorými sa riadia:  

Zákazka bude financovaná z prostriedkov nenávratného finančného príspevku z Integrovaného 

regionálneho operačného programu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba 

bude uskutočnená po odovzdaní predmetu zákazky, alebo časti zákazky na základe preberacieho 

protokolu. 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do 

registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,  alebo  

ktorého  subdodávatelia,  ktorí  majú  povinnosť  zapisovať  sa  do  registra partnerov  verejného  

sektora  a nie  sú  zapísaní  v registri  partnerov verejného  sektora.  S poukazom na predchádzajúcu 

vetu, úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú  podieľať  na  plnení  predmetu  

zákazky  musia  byť  zapísaní  v registri  partnerov verejného  sektora  najneskôr  v  čase  uzatvorenia  

zmluvy  o  dielo,  ak  sú  povinnými  osobami podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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VII.  Doplňujúce informácie  
 

VII.1. Doplňujúce informácie  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného 

obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit (pričom limitom je PHZ uvedená v bode II.9  

tejto výzvy)  verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné.  

Vybratý dodávateľ musí akceptovať obchodné podmienky v Zmluve o dielo, ktorá je súčasťou tejto 

výzvy. 

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača dodržiavanie hygienických a technických noriem 

vyplývajúcich zo skutočnosti, že realizácia stavebných prác bude prebiehať v priestoroch materskej 

školy. Stavebné práce budú prebiehať počas prevádzky materskej školy, verejný obstarávateľ vyžaduje 

obmedzenie stavebných prác so zvýšenou prašnosťou a zabezpečenie odvetrania uzavretých priestorov a 

uskutočnenie stavebných prác tak, aby nedochádzalo k únikom tepla a bola dodržaná tepelná pohoda 

detí vo vnútri materskej školy počas vykurovacej sezóny.  

 

VIII. Prílohy 
 

1. Projektová dokumentácia   
2. Výkaz výmer  
3. Zmluva o dielo  

 

Prílohy sú dostupné elektronicky na adrese:  https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/65b8c3b6-2d7c-491d-

96a5-88cfeb8cf250?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing  

 

 

V Nitre, dňa 10.01.2018 
 

 

 

........................................... 

     Ing. Štefan Ilko 

       poverená osoba 

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/65b8c3b6-2d7c-491d-96a5-88cfeb8cf250?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing
https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/65b8c3b6-2d7c-491d-96a5-88cfeb8cf250?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

