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Výzva na predkladanie ponúk 

(Prieskum trhu) 
Vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene   

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o Verejnom obstarávaní“) 
 

Obec Pečovská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o Verejnom 
obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky Stavebné práce – Dobudovanie systému 
zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK obce Pečovská Nová Ves. 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Obec Pečovská Nová Ves  
Obecný úrad 
Hlavná 33 
082 56 Pečovská Nová Ves 
IČO: 00327590 
Zastúpená: PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce  
 
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi :  

Ing. Július Fedáš, 0940 892 989, arde.fedas@gmail.com 
 

2. Miesto uskutočnenia: 
Obec Pečovská Nová Ves, na parcelách KN-C č.: 1471-2, 1494-39, 1494-50 

 
3. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je: 
Stavebné práce – Dobudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu v MRK 
obce Pečovská Nová Ves 
 
Druh: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami 
 
Stručný opis zákazky: 

Jedna ́ sa o jednopodlazňy ́nepodpivnicěny ́objekt, zastresěny ́pultovou strechou. V 
stojisku  budú umiestnené zberné nádoby na komunálny odpad. Rozmiestnenie a počet 
kontajnerov v stojisku sa môže podľa potrieb meniť. Pôdorysné rozmery stojiska sú 
navrhnuté 6,00 x 4,00m (prestresěnie 6,40 x 4,35m). Maximálna vyśǩa v najvyššom bode 
strechy je 2,56m. Celková zastavana ́plocha je 24 m2.Stojisko bude umiestnené v náväznosti 
na prístupovú komunikáciu. Základy obvodovyćh múrov budú osadené podlǎ konkrétnych 
terénnych a geologickyćh pomerov.Podlaha vo vnútri stojiska bude riesěná ako monolitiká 
železobetónová ulozěná na zhutnenom štrkovom násype. Celkovo sa jedná o 3 stojiská. 

 
Projektovú dokumentáciu, výkaz výmer si môže uchádzač  prevziať zo stránky obce: 
http://pecovska.sk/ 
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Údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, 
môže uchádzač v  ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní technických 
parametrov (minimálnych  technických požiadaviek) navrhovaných stavebných postupov 
a materiálov. Uchádzač musí mať  zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného 
riešenia všetky povinnosti a náklady spojené so  zabudovaním ekvivalentu do diela 
vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení,  očakávaných schválení, 
opakovaných podaní, zmien a dodatkov diela. 
 
Spoločný slovník obstarávania: 

 45000000-7 – Stavebné práce 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:   
15 151,23€ bez DPH 

 
Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu 
vyjadrených v ust. § 5 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
Na skutočnosť, že nie je  platiteľom DPH, upozorní uchádzač verejného obstarávateľa v 
ponuke. 
 

5. Lehota viazanosti ponúk:  
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až 
do uplynutia lehoty  viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je 31.12.2017 

 
6. Rozdelenie na časti:  

Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
 

7. Variantné riešenie:  
Nie 
 

8. Požadované zábezpeky a záruky:  
Nepožadujú sa 

 
9. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Obdobie: 150 dní od účinnosti zmluvy o dielo 
 

10. Financovanie zákazky: 
Zákazka bude financovaná z fondov EÚ: Operačný program Ľudské zdroje 2014-2020, 
štátneho rozpočtu a z prostriedkov verejného obstarávateľa. 
Financovanie predmetu zákazky bude prebiehať na základe faktúry vystavenej po realizácii 
zákazky. Splatnosť  faktúry bude 60 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 
11. Lehota a miesto na predloženie ponuky:  

 
Ing. Július Fedáš 
E-mailom: arde.fedas@gmail.com  
alebo písomne na adresu: ARDE, s.r.o. 

mailto:arde.fedas@gmail.com
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     Kellerová 1 
    085 01 Bardejov 
najneskôr dňa: 24.08.2017 do 10:00 hod. 
 
Ak uchádzač predkladá ponuku v písomnej podobe predloží ju v uzavretom obale v termíne 
predkladania ponúk, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky. 
 Ponuka musí byť označená:   

1. Adresa predkladania ponúk 
2. Adresa uchádzača 
3. Označenie „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“ 
4. Označené heslom: PNV stojiská 

 
12. Lehota a miesto otvárania ponúk: 

24.08.2017 o 10:15 na adrese:  ARDE, s.r.o. 
     Kellerová 1 
     085 01 Bardejov 
 

13. Pokyny na zostavenie ponuky: 
Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu 

 poskytuje službu a predložila ponuku. 
Predložená ponuka musí obsahovať:  
- Identifikačné údaje uchádzača - obchodné meno, adresa sídla uchádzača, meno a 

priezvisko štatutárneho  orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, IČO, IČ 
DPH, kontaktné telefónne číslo a email-ovú adresu,  pečiatku a podpis štatutárneho 
orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača 

- Ponukový list + ocenený výkaz výmer v zmysle prílohy.   
Ponukový list musí byť odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. 
osoby oprávnenej konať za  uchádzača a musí obsahovať: 

o konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky bez DPH 
s priloženým rozpočtom 

o sadzbu a výšku DPH, 
o konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky s DPH 
o v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, upovedomí o tom vo svojej ponuke. 

- Záujemca predkladá doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet 
podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky 
a to: 

o živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá 
fyzická osoba -  podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ ), môže byť aj 
výpis stiahnutý z internetu, alebo 

o výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická 
osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), môže byť aj výpis stiahnutý 
z internetu, alebo 

o Iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad. 
- Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke 

uchádzača musí byť vyjadrená v mene Eur a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 
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14. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny celkom s DPH. 

 
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

a) Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou 
alebo elektronickou formou. 

b) Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby sú: 

a) Riadiaci orgán a ním poverené osoby 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. 
c) Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvy oboma stranami a účinnosť po dni 

zverejnenia na www sídle objednávateľa 
d) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a iba na celý predmet zákazky. Predmet 

zákazky nie je možné  rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov,  ktorá predkladá ponuku. 

e) Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom 
obstarávaní znáša uchádzač  bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému 
obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného  obstarávania. 

f) Uchádzač v prípade úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy 
a relevantných informácii nakoľko verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 
211/2000 Z. z. o slobode informácii povinný zverejňovať informácie, ktorých predmet je 
financovaný z verejných financií. Tento súhlas musí byť uvedený v zmluve bez 
akýchkoľvek výhrad a časových obmedzení. 

g) Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle 
tejto výzvy. 

h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie 
ponúk. 

i) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, 
ak nebudú zodpovedať  finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo 
predložené obchodné podmienky budú v rozpore s  požiadavkami verejného 
obstarávateľa. 

j) Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, 
upovedomí o tom všetkých  uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý 
použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet  zákazky.  Verejný obstarávateľ 
môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:   

 nebude predložená ani jedna ponuka,   

 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,   

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám 
v tejto Výzve,  



 

5 

 

 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. 
 

 
V Pečovskej Novej Vsi,  16.08.2017 
 
S pozdravom 
         PhDr. Jaroslav Dujava 
              starosta obce 
 


