Obec Vlková
Obecný úrad, Vlková 107, 059 72 Vlková
v zastúpení splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa:
INPRO POPRAD, s.r.o.
Ústecko–Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
kontaktná osoba: Ing. Peter Bendík (+421 903 247 680)
email: inpropoprad2@gmail.com
Č.j.: Vlková, Letostánok - výzva na predl. ponuky

V Poprade, dňa 23.10.2020

Záujemcovia vo VO
–––––––––––––––––––––––------–––––

VEC: Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou postupom 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 o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“):
zákazka na uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: „Wielandovský letostánok pri anglickom parku v obci Vlková“
- výzva na predloženie ponuky

INPRO POPRAD, s.r.o., ako splnomocnený zástupca Obce Vlková, OcÚ, Vlková 107,
059 72 Vlková, okr. Kežmarok - verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO na
verejné obstarávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom:
„Wielandovský letostánok pri anglickom parku v obci Vlková“ v zmysle § 117 ods. 1
ZoVO, týmto vyzýva oprávnených zhotoviteľov (potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Vlková
(Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO)
Adresa:
OcÚ, Vlková 107, 059 72 Vlková, okr. Kežmarok
štatutárny zástupca:
PhDr. Mgr. Peter Bendík, starosta obce
IČO:
00326704
DIČ:
2020697349
IČ pre daň:
neplatca DPH
Tel.:
+421 524590423
E-mail:
obecvlkova@stonline.sk
Internetová stránka:
www.vlkova.sk
(tieto údaje musia byť súčasťou zmluvy)
2. Predmet zákazky – verejného obstarávania:
predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom:
„Wielandovský letostánok pri anglickom parku v obci Vlková“.
Druh zákazky:

zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO
civilná zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 5 ods. 4 písm. a) ZoVO.

3. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky:
Je uvedený v prílohe č. 5 tejto výzvy – Projektová dokumentácia.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na výstavbe letostánku na okrajovej časti
obce Vlková. Predmetná stavba bude drevená o rozmeroch 11 x 7 m. Základy budú riešené
ako betónové pätky z prostého betónu. Na základové pätky budú vymurované dva rady
z pilierových tvárnic rozmeru 250 x 250 x 250 mm, budú vystužené konštrukčnou výstužou Ø 8 mm. Do pilierových tvárnic budú vložené oceľové pätky na ukotvenie drevených
stĺpikov. Celá nosná konštrukcia bude z drevených stĺpikov a väzníc. Konštrukcia strechy
bude riešená ako sedlová z krokiev a z klieštin. Ako krytina bude použitý asfaltový šindeľ.
Na odvod dažďovej vody budú použité strešné žľaby a zvody z pozinkovaného plechu.
Podlaha bude riešená zo zámkovej dlažby hrúbky 60 mm a bude ohraničená parkovým
obrubníkom. Sedenie bude drevené, vyhotovené z dvojstranne hranenej guľatiny.
V priestore letostánku bude vyhotovený krb na tuhé palivo, ktorého konštrukcia bude
pozostávať zo šamotových a komínových tehál.
Lokalita na výstavbu sa nachádza na pozemku investora. Pri spracovaní projektu sa
vychádzalo z projektovej dokumentácie skutkového stavu, z požiadaviek investora.
Zároveň boli dodržané všetky súvisiace platné normy a predpisy.
V prípade, že je v PD alebo Výkaze výmer - Rozpočte uvedený konkrétny výrobca,
dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka,
patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo
k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, je možné
v ponuke použiť ekvivalentný výrobok od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť
zachované rozmery, farebné riešenie, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre
pôvodného v PD a Výkaze výmer - Rozpočte uvedeného výrobku alebo materiálu, t.j.
záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými)
s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi
a slovenskými normami, so stanoviskami dotknutých orgánov, organizácií, so stavebným
povolením a pod.. V takom prípade je uchádzač oprávnený výraznejším písmom dopísať
za predpísaný text danej položky napr. obchodný názov ekvivalentného výrobku a pod..
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný.
Záujemca/uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer - Rozpočtu.
Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer –
Rozpočet.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené:
- v prílohe č.2 výzvy: Výkaz výmer – Rozpočet na vyplnenie a ocenenie predmetu zákazky
vo formáte xls (CD),
- v prílohe č.5 výzvy: Projektová dokumentácia vo formáte pdf (CD).
Obhliadka:
verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu
zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a
spracovanie ponuky. Vzhľadom na rozsah predmetu obstarávania, na konkrétne
podmienky miest realizácie, na podklady poskytnuté záujemcom k vypracovaniu ponuky,
odporúčame obhliadku vykonať.
Spoločná obhliadka nie je stanovená, v prípade záujmu odporúčame záujemcom, aby si
vopred dohodli telefonický termín na vykonanie obhliadky. Záujemcom pri obhliadke
miesta realizácie stavebného diela bude k dispozícii kontaktná osoba verejného obstarávateľa – PhDr. Mgr. Peter Bendík, starosta obce (mobil: +421 910 920 802). Výdavky
spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.

Strana 2 z 8

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorá bude uzavretá s úspešným
uchádzačom v lehote viazaností ponúk, v zmysle vzoru z prílohy č. 1 tejto výzvy na
predloženie ponuky.
Do návrhu ZoD len úspešný uchádzač doplní iba svoje identifikačné údaje; podiel plnenia
zo zmluvy, ktorý bude zabezpečovať subdodávateľsky; titul, meno stavbyvedúceho; lehotu
výstavby; ponukovú cenu predmetu zákazky v požadovanom členení, sadzbu DPH; ZoD
podpíše štatutárny orgán uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo iný
zástupca uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
20 661,76 € bez DPH.
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
zastavaná časť obce Vlková, v zmysle projektovej dokumentácie.
7. Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie
zmluvy):
termín realizácie a dodania predmetu zákazky, ukončené úspešným odovzdávacím
a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného
diela; možnosti financovania a pod.:
- do 6 mesiacov (v zmysle ZoD) odo dňa uzatvorenia zmluvy a následného odovzdania
staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa. Uchádzač môže v rámci ponuky
a zmluvy ponúknuť verejnému obstarávateľovi aj kratšiu lehotu realizácie, ako je
predpísaná maximálna lehota, nakoľko pri prípadnej rovnosti celkových ponukových cien
predmetu zákazky dvoch alebo viacerých uchádzačov o výslednom poradí rozhodne čo
najkratšia lehota realizácie predmetu zmluvy. V prípade rovnosti celkových ponukových
cien a rovnosti ponúknutej lehoty výstavby dvoch alebo viacerých uchádzačov
o výslednom poradí rozhodne nižšia ponúknutá cena častí predmetu zákazky: Práce
a dodávky PSV – oddiel 762 Konštrukcie tesárske.
Ďalšie záväzné podmienky určujúce začiatok a koniec realizácie predmetu zmluvy sú
predpísané v zmluvných podmienkach (príloha č. 1 výzvy na predloženie ponuky).
8. Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
bez úhrady sú súčasťou tejto výzvy na predloženie ponuky.
9. Financovanie predmetu zákazky:
z prostriedkov obce Vlková - verejného obstarávateľa a z prostriedkov poskytnutých
verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) v rámci výzvy vyhlásenej MAS SPIŠ.
Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia bude daňový doklad – faktúra. Zhotoviteľ bude
mať právo na mesačnú fakturáciu po odsúhlasení stavebným dozorom, resp. objednávateľom prevzatých prác.
Minimálna lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu.
10. Lehota na predloženie ponuky:
do 9.11.2020 do 14:00 hod..
11. Miesto predloženia ponuky:
ponuku v listinnej podobe doručiť splnomocnenému zástupcovi verejného obstarávateľa:
INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad.
12. Spôsob predloženia ponuky:
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ponuku doručiť poštou alebo osobne do predpísaného miesta predloženia ponuky
v listinnej podobe.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob vyhodnotenia
ponúk:
kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom s DPH
v €, resp. konečná cena na celý predmet zákazky = 100%.
Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH, resp. konečnou
cenou pre neplatcov DPH. Poradie ostatných ponúk sa určí vzájomným porovnaním
ponukových cien (vyššia cena – nižšie poradové miesto).
Pokiaľ by v ponukách dvoch alebo viacerých uchádzačov bola celková ponuková cena
predmetu zákazky rovnaká, o výslednom poradí rozhodne čo najkratšia lehota výstavby
oproti predpísanej maximálnej lehote. V prípade rovnosti celkových ponukových cien
a rovnosti ponúknutej lehoty výstavby dvoch alebo viacerých uchádzačov o výslednom
poradí rozhodne nižšia ponúknutá cena časti predmetu zákazky: Práce a dodávky PSV –
oddiel 762 Konštrukcie tesárske.
.
Ponuková cena celkom predmetu zákazky musí byť nižšia ako zákonom stanovený
finančný limit pre tento postup zadávania zákazky.
14. Pokyny na vypracovanie a zostavenie ponuky:
14.1 forma, počet vyhotovení ponuky:
- v písomnej (listinnej) forme,
- na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti,
- v jednom originálnom vyhotovení.
jazyk ponuky:
- v štátnom jazyku (slovenskom) alebo v českom jazyku. Uchádzači so sídlom
mimo územia SR alebo ČR musia ponuku predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne
musí byť preložená do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v jej obsahu,
rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
spôsob označenia ponuky:
- v uzavretom obale s uvedením adresáta (splnomocneného zástupcu verejného
obstarávateľa); obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania
uchádzača; s označením „Súťaž – neotvárať“ a s heslom súťaže: „Letostánok Vlková“.
možnosť, resp. nemožnosť predloženia variantného riešenia:
- predložiť variantné riešenia sa neumožňuje - nie sú prípustné.
možnosť, resp. nemožnosť delenia zákazky:
- rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje.
14.2 Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
 Krycí list ponuky, ktorý bude obsahovať:
 Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača,
kontaktná osoba za uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail,
webová stránka, bankové spojenie, IBAN, SWIFT (BIC) kód a pod.) –
odporúčame predložiť;
 Návrh na plnenie kritérií (ponuková cena celkom s DPH v €, resp.
konečná cena na celý predmet zákazky) – odporúčame predložiť;
 Lehotu výstavby – uvedená v mesiacoch.
Vzor Krycieho listu ponuky je prílohou č. 3 tejto výzvy.
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 Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk - ponuková cena
spolu bez DPH, sadzba DPH a s DPH v €, resp. konečná cena na celý predmet
zákazky – vyplnený Výkaz výmer – Rozpočet, ktorý je prílohou č. 2 tejto výzvy.
Vo Výkaze výmer - Rozpočte vyplní jednotkové ceny jednotlivých položiek
cenou zaokrúhlenou na 2 desatinné miesta (napr. príkaz Round) a vždy cenou
vyššou ako 0,00 €. Jednotkové ceny, ceny položiek, DPH a ceny celkom uviesť
na 2 desatinné miesta.
V cene predmetu zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace
s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi. Cena
v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH a vrátane DPH v €) musí
vychádzať z oceneného Výkazu výmer.
V prípade subjektu (uchádzača), ktorý nie je platiteľom DPH, resp. nie je
platiteľom DPH registrovaným v SR postačuje uviesť ceny bez DPH
s poznámkou (v identifikačných údajoch), že nie je platcom DPH a cena je
konečná, t. j. do príslušných buniek Výkazu výmer – Rozpočtu v programe Excel
„sadzba DPH v %“ uviesť hodnotu „0“.
Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky - Výkaz výmer Rozpočet (predmetné položky) odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak
by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo
výrobkov prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke
ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.
Výkaz výmer – Rozpočet je prílohou č. 2 tejto výzvy.
 Čestné vyhlásenie - uchádzač čestne vyhlási, že:
- spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1
písm. e) ZoVO (je oprávnený dodávať tovary, ktoré zodpovedajú predmetu
zákazky) v nadväznosti na § 117 ods. 5 ZoVO.
Pozn.: Verejný obstarávateľ preverí vyššie uvedené (v zmysle zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)) z informačných systémov verejnej
správy resp. z verejne dostupných registrov.
- spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1
písm. f) ZoVO (nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu) v nadväznosti na § 117 ods. 5 ZoVO,
- nie je mu známy dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO (ak
konflikt záujmov podľa § 23 ZoVO nemožno odstrániť inými účinnými
opatreniami) v nadväznosti na § 117 ods. 5 ZoVO.
Pozn.: verejný obstarávateľ a splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa
vyhlasujú, že doposiaľ nedošlo ku konfliktu záujmov podľa § 23 ZoVO.
- spĺňa podmienku v zmysle ZoVO týkajúcu sa povinnosti zápisu do registra
partnerov verejného sektora (ak je relevantné), vrátene subdodávateľov (ak je
relevantné) v nadväznosti na § 117 ods. 5 ZoVO.
Pozn.: Verejný obstarávateľ pred uzavretím zmluvy preverí vyššie uvedené
povinnosti (v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na
znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).
- súhlasí s návrhom ZoD v zmysle vzoru z prílohy č. 1 výzvy na predloženie
ponuky a v prípade úspešnosti vo verejnom obstarávaní uzavrie s verejným
obstarávateľom – objednávateľom ZoD.
Návrh ZoD je prílohou č. 1 tejto výzvy.
Vzor čestného vyhlásenia je prílohou č. 4 tejto výzvy.
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15. Otváranie ponúk:
9.11.2020 o 14:30 hod. v kancelárii splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa.
16. Postup pri otváraní ponúk, pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti a pri
vyhodnotení ponúk:
v rámci verejného otvárania ponúk splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa
vykoná min. nasledovné úkony:
- skontroluje neporušenosť vonkajších obálok/obalov ponúk,
- skontroluje zaprotokolovanie ponúk. Pri preberaní ponúk je pracovník splnomocneného
zástupcu verejného obstarávateľa povinný na vonkajšiu obálku/obalu ponuky uviesť
dátum a čas prevzatia ponuky, pečiatka a podpis osoby preberajúcej ponuku,
- skontroluje, či predložené ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk.
Ponuky uchádzačov predložené po lehote na predkladanie ponúk, po urobení fotokópií
ich vonkajšej obálky/obalu, ktoré si archivuje v dokumentácii z verejného obstarávania,
vráti neotvorené späť uchádzačom,
- skontroluje správnosť uchádzačovho označenia vonkajšej obálky/obalu ponuky/ponúk,
- označí poradovým číslom vonkajšiu obálku/obal ponuky uchádzača v tom poradí,
v akom boli ponuky predložené,
- v predpísanom dátume a čase na otváranie ponúk zástupca verejného obstarávateľa
postupne otvorí vonkajšie obálky/obaly ponúk v tom poradí, v ktorom boli doručené na
adresu verejného obstarávateľa,
- obsah ponuky/ponúk označí príslušnými poradovými číslami zhodnými s číslami na
obálkach/obaloch ponúk.
- zverejní presné obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača a jeho návrh
na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, nakoľko sa dá vyjadriť číslicou. Pokiaľ by
verejný obstarávateľ umožnil účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a to štatutárnym zástupcom
uchádzača alebo ním písomne poverenej osobe, uchádzač (fyzická osoba), štatutárny
orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) by sa preukázal na
otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať; poverený
zástupca uchádzača by predložil aj splnomocnenie na zastupovanie.
v rámci neverejného posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
zástupca verejného obstarávateľa, v prípade relevantnosti, vykoná min. nasledovné
úkony:
- zástupca verejného obstarávateľa vyhodnotí postupne predložené ponuky, či spĺňajú
predpísané podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predloženie
ponuky a ZoVO,
- zástupca verejného obstarávateľa preverí splnenie podmienky účasti podľa § 117 ods. 5
v nadväznosti na § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO (v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti
byrokracii)) z informačných systémov verejnej správy resp. z verejne dostupných
registrov,
- vyhodnotí, či niektorý z uchádzačov bude písomne požiadaný o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov ponuky,
- vyhodnotí, ponuky ktorých uchádzačov postupujú do fázy vyhodnotenia ponúk,
- vyhodnotí, ponuky ktorých uchádzačov, resp. ktorí uchádzači budú vylúčení
z verejného obstarávania s uvedením dôvodov ich vylúčenia.
v rámci neverejného vyhodnotenia ponúk, na základe predpísaných kritérií na
vyhodnotenie ponúk, zástupca verejného obstarávateľa vykoná min. nasledovné úkony:
- vyhodnotí ponuky, ktoré postúpili do fázy vyhodnotenia ponúk na základe kritéria na
vyhodnotenie ponúk. Najnižšia ponuková cena spolu s DPH, resp. konečná cena,
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v porovnaní s ponukovými cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude
podklad pre určenie úspešného uchádzača,
- určí poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia.
Z uvedeného postupu bude vypracovaná Zápisnica z otvárania ponúk, z vyhodnotenia
posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a z vyhodnotenia ponúk.
Zástupca verejného obstarávateľa bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom
výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma
a uzavrie s ním ZoD v súlade s jeho predloženou ponukou, podmienkami vyhláseného
verejného obstarávania a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, v lehote
viazanosti ponúk. Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodov
neprijatia ich ponúk a s uvedením identifikácie úspešného uchádzača.
17. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2020.
18. Osoby určené pre komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi:
za verejného obstarávateľa: PhDr. Mgr. Peter Bendík, starosta obce (mobil: +421 910 920
802); Ing. Peter Bendík, zabezpečujúci verejné obstarávanie (mobil: +421 903 247 680).
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači predložili ponuky v súlade s touto výzvou a
zákonom o verejnom obstarávaní.
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom zmluvy
ďalšie doklady:
Návrh Zmluvy o dielo v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy a v zmysle pokynov uvedených v
bode 4. tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO (je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu; nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO (ak konflikt záujmov podľa § 23 ZoVO nemožno
odstrániť inými účinnými opatreniami). Ustanovenie § 11 ZoVO tým nie je dotknuté, t.j.
verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora1) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora2) alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu,1) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora1) a
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.2) Zákaz podľa § 11 ods. 1 ZoVO sa
nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a
ktorá sa týka poskytovania služieb.
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2)
§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z.
1)

Verejný obstarávateľ pred uzavretím zmluvy preverí vyššie uvedené povinnosti (v zmysle
zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon proti byrokracii)).
Uplatnenie ďalších (okrem už vyššie zapracovaných v textoch tejto výzvy na predloženie
ponuky) princípov sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní:
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- verejný obstarávateľ (objednávateľ) si vyhradzuje právo uplatniť sociálny aspekt pri
verejnom obstarávaní, resp. u úspešného uchádzača (zhotoviteľa) pre uskutočnení
stavebných prác, v zmysle aktuálne platných relevantných Metodických pokynov,
Príručiek a pod. Ministerstiev, riadiacich orgánov a pod., ktoré upravujú túto
problematiku,
- verejný obstarávateľ (objednávateľ) si vyhradzuje právo v zmluvných podmienkach,
zaviazať úspešného uchádzača (zhotoviteľa):
◦ k podpore pracovných príležitostí a to napr.: zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak
bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou,
aby v tomto prípade zamestnal na realizáciu osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizácie zákazky a na prípadné pomocné práce zamestnal osoby s nízkym dosiahnutým vzdelaním,
◦ k podpore dôstojnej práce a to napr.: zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať
základné pracovné normy v zmysle platných právnych predpisov SR, že bude
zabezpečovať súlad vykonávaných prác s požiadavkami na ochranu zdravia
a bezpečnosti pri práci, že bude zabezpečovať rovnosť pohlaví a ich nediskrimináciu,
◦ k podpore dodržiavania sociálnych a pracovných práv a to napr.: zhotoviteľ sa
zaväzuje, že bude dodržiavať vnútroštátne zákony, relevantné právne predpisy
a kolektívne dohody, ktoré sú v súlade s právom EÚ,
◦ k podpore zjednodušenia prístupu a návrhu pre všetkých a to napr.: zhotoviteľ sa
zaväzuje, že predmet zákazky (stavebné dielo) zrealizuje tak, aby bol prístupný
osobám so zdravotným postihnutím.

S úctou

...............................................................................
Ing. Peter Bendík
konateľ a splnom. osoba pre verejné obstarávanie

Prílohy:
- Príloha č.1 – Návrh Zmluvy o dielo vo formáte word (CD)
- Príloha č.2 – Výkaz výmer – Rozpočet na vyplnenie a ocenenie predmetu zákazky vo
formáte xls (CD)
- Príloha č.3 – Vzor Krycieho listu ponuky vo formáte word (CD)
- Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie vo formáte word (CD)
- Príloha č.5 – Projektová dokumentácia vo formáte pdf (CD)
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