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VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu 

podľa zákona č. 343/2015  Z. z.  o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 

 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
A. 
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) – OBEC 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Večelkov 

Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR 

Adresa sídla obce: Obecný úrad Večelkov, Večelkov č. 156, 980 34 Večelkov 

Krajina: Slovenská republika 

IČO: 00649741 

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa: http://www.vecelkov.sk/  

Telefonický kontakt.: +421 47 569 12 19 

Štatutárny zástupca: Tibor Kovács,  starosta obce 

Telefonický kontakt: + 421 905 842 443  

Email: obecvecelkov@post.sk 

 

II.  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Predmet zákazky: Projektová dokumentácia „Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Večelkov“ 
Druh zákazky: Služby 
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti  
CPV: 71320000-7 Slovník VO: Inžinierske projektovanie 
CPV: 71242000-6 Slovník VO: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 
CPV: 71244000-0 Slovník VO: Výpočet nákladov 

 

Stručný opis predmetu zákazky: Predmet zákazky bude zahŕňať vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 
stavby „„Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Večelkov“ v rozsahu pre ohlásenie drobnej 
stavby 
Cieľom stavby je:  

a) zlepšenie zjazdnosti a využiteľnosti miestnych komunikácií – z dôvodu zlého súčasného stavebno-technického 

stavu,  

b) napojenia na miestnu komunikáciu novým chodníkom, prepojenie hlavných a vedľajších ciest, 

c) zlepšenia životného prostredia v danej lokalite znížením prašnosti a hlučnosti spôsobovanej premávkou po 

týchto miestnych komunikáciách,  

d) zlepšenia prepojenia medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, 

e) zlepšenia nefunkčného odvodnenia ciest, a vybudovanie odvodňovacích rigolov,  

 

Názov projektu:  Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Večelkov 

Kód výzvy:  MAS_060/7.2/1.2 

Názov výzvy:  Podopatrenie PRV 7.2 MAS CEROVINA 

OP: Program rozvoja vidieka 2014-2020 

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) 

http://www.vecelkov.sk/
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Lehota trvania zákazky: maximálne do 8 kalendárnych týždňov odo dňa vystavenia objednávky 

Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: Obec Večelkov 

  Spôsob záväzku: Objednávka 

   Platobné podmienky: Verejný obstarávateľ realizuje úhradu bezhotovostným platobným stykom na základe    riadne 

vystavenej faktúry po zhotovení a dodaní predmetu zákazky 

   Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil celkovú cenu predmetu zákazky na základe  

vykonaného prieskumu trhu v maximálnej výške: 1556 v Eur bez DPH.  

    

    

    III. PREDPOKLADANÝ POSTUP   

 
1. Cenový prieskum na dodávku požadovanej služby, ktoré sú predmetom zákazky zabezpečí verejný obstarávateľ 
zverejnením výzvy na domovskej stránke obce a zároveň zaslaním výzvy na predloženie ponúk dňa 3.02.2020, a  to 
min. 3 záujemcom/dodávateľom požadovaného predmetu zákazky elektronickou formou/emailom, aby  zabezpečil 
objektívne posúdenie  a  primerané vynaloženie nákladov na obstaranie zákazky. 
 
2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí 
návrhy uchádzačov – celkovú výšku za dodávku požadovaného predmetu zákazky, vyjadrenú v mene EUR s DPH, 
ktorej výsledkom bude Objednávka v  predmete zákazky. Verejný obstarávateľ určí poradie uchádzačov a označí 
úspešného uchádzača a  neúspešných uchádzačov, následne spracuje dokument, ktorý je výsledkom verejného 
obstarávania - záznamom z prieskumu trhu pre zadávanie zákaziek podľa § 117 ZVO č. 343/2015.  
 
3. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku vyhodnotenia pre zadávanie zákazky a vyzve úspešného 
uchádzača k podpisu Objednávky. 
 
4. V prípade, že úspešný uchádzač odmietne  podpísať  zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve k  podpisu zmluvy 
uchádzača, ktorý sa umiestnil ako 2 v poradí v zmysle vyhodnotenia ponúk. V prípade, že uchádzač, ktorý                      sa 
umiestnil ako 2 v poradí odmietne podpísať  zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve k podpisu zmluvy uchádzača, ktorý  
sa umiestnil ako 3 v poradí  v zmysle vyhodnotenia ponúk. 
 
Upozornenie: Návrh objednávky uchádzači nepredkladajú do ponuky.  

 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
 

                Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky 
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie 

Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 4.3.2020 

Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým spôsobom z kontaktného 

miesta uvedenom v bode I.B v tejto výzve dňa 3.2.2020 

Spôsob predloženia cenovej ponuky:  

 

1. Cenové ponuky musia byť doručené nasledovne: 

 

 elektronicky/emailom na adresu kontaktného miesta, email kontaktného 

miesta: obecvecelkov@post.sk 

Stratégia CLLD: INTEGROVANÁ STRATÉGIA ROZVOJA ÚZEMIA MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY CEROVINA 

Fond:  EAFRD - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 



 
  

                                                           

__________________________________________________ 

 

PD Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Večelkov 

3 

  

alebo 

 alebo doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, alebo osobne na  adresu  verejného obstarávateľa. 

Osobné prevzatie cenovej ponuky potvrdzuje verejný obstarávateľ v sídle. 

 

2. Označenie obálky 

 

Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka návrhu musí 

obsahovať nasledovné údaje: 

 

 adresa verejného obstarávateľa 

 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača 

 označenie : „Verejné obstarávanie – neotvárať“ 

 označenie heslom: „PD Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Večelkov“ 

V. OBSAH PONUKY 

 

Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami 
a podmienkami uvedenými v tejto výzve.  

Obsahom ponuky musia byť doklady podľa bodu A. a dokumenty podľa bodu B nasledovne: 

 

A. DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI PODĽA § 32 ZÁKONA 

Doklady pre preukazovanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúci sa osobného postavenia: 

              

2. Podľa  § 32 ods. 1 písm. e) zákona 

          Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia: e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

Podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona 

             Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) - doloženým dokladom 

o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu 

zákazky. 

Podľa § 32 ods. 3 zákona  

         Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e), ak verejný 

obstarávateľ  je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného 

predpisu.                      

 

           

 

 

B. DOKUMENTY PONUKY 

Uchádzači alebo záujemcovia predložia nasledovné: 
 

1. Predložený návrh na plnenie kritéria, podpísaný/odoslaný uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača 
alebo poverenou osobou uchádzača. 
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    VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK  

 
   Kritérium na vyhodnotenie ponúk: uchádzačom predložený návrh na plnenie kritéria je celková  cena, ktorá                  

je  v  štruktúrovanom rozpočte ceny predmetu zákazky a zároveň najnižšia cena v rámci predložených cenových 
ponúk, vyjadrená v Eur s DPH. Cena za dodávku predmetu zákazky musí byť konečná a musí zahrňovať všetky 
náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky. Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona o cenách           
č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške v Eur bez DPH, výška a sadzba DPH v Eur a celková cena v Eur s DPH. Najnižšia 
cena vyjadrená v  Eur s  DPH pri splnení podmienok a  požiadaviek verejného obstarávateľa je podkladom               
pre stanovenie výsledku verejného obstarávania. 
 

   VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 
1. Cenové ponuky neboli predložené v min. požadovanom počte – min. od 2 záujemcov. 

2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe návrhu plnenia kritéria, 

alebo v  prípade že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v  rozpore 

s  finančnými možnosťami verejného  obstarávateľa. 

3. Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky  a  požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov článku                  

V. tejto výzvy. 

4. Nebola predložená žiadna ponuka. 

5. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zadávaná a výzva zverejnená. 

  
 
 
 
 
……………....................................... 
           Tibor Kovács 
          starosta obce 
 
 
Dátum spracovania: 30.01.2020 

 

Príloha č. 1:  Návrh objednávkového formulára, ktorú vystaví obstarávateľ úspešnému uchádzačovi 
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Príloha č. 1 

                   OBJEDNÁVKA č. ... /2020 

                                                                              

 

Dodávateľ: 

Adresa: 

IČO: 

DIČ: 

 

Odberateľ :  OBEC  VEČELKOV  

Adresa : Večelkov č. 156,  PSČ : 980 34  

IČO: 00649741 

DIČ : 2021275597 

Číslo účtu : 27023392/0200 

IBAN : SK15 0200 0000 0000 2702 3392                                                                                                                     

Kontaktná osoba :  Tibor Kovács                                  

 

                                                                                     

Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu názvom 

„Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Večelkov “ . 

Dátum objednávky: ................ 

Cena za realizáciu služieb : ............  EUR vrát. DPH 

 

Úhrada: bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           Tibor Kovács 

                                                                                           starosta obce 

                                                                                    


