
 
 

 

 

Výzva na predloženie ponuky 
 
 

OBEC LUDANICE 

SNP 448/69 , 95611 Ludanice  

 

 

  

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 

Obec Ludanice, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. b zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 

ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky   

 

„ Autobusové zastávky Ludanice“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Ludanice 

Sídlo:     SNP 448/69 , 95611 Ludanice 

Štatutárny zástupca:   Matúš Dočkalik 

IČO:       00310689   

DIČ:            2021315461 

Tel.:            038/5319 139 

E-mail:        obecludanice@obecludanice.sk 

Internetová stránka:   https://www.obecludanice.sk/ 

Bankové spojenie:     Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu.:            SK13 5600 0000 0008 0176 8001 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Ludanice, SNP 448/69 , 95611 Ludanice  

3. Kontaktná osoba poverená verejným obstarávaním: Bc. Branislav Bernátek, E-mail: 

info@brra.sk, Tel.č.: +421 949 753 165 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): stavebné práce 45000000-7 - Stavebné práce 

5. Predmet obstarávania: Autobusové zastávky Ludanice 
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Predmetom zákazky je vybudovanie piatich autobusových zastávok v obci Ludanice, ktoré 

budú slúžiť na zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel podľa spracovanej projektovej 

dokumentácie od autorizovanej stavebnej inžinierky „Ing. Soňa Babalová“. 

Umiestnenie autobusových zastávok bude na parcelách č. 267/1 a 611/1 v katastrálnom 

území Ludanice a na parcelách č. 243, 132,79/3 v katastrálnom území Mýtna Nová Ves. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Podrobnejšie informácie 

sa nachádzajú v projektovej dokumentácií, ktorá tvorí prílohu č. 1 výzvy. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  28 253,04 v EUR bez DPH 

8. Miesto dodania predmetu zákazky: parcela č. 267/1 a 611/1, katastrálne územie Ludanice 

a parcela č. 243, 132, 79/3 katastrálne územie Mýtna nová Ves. 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 

Dodávateľ začne s realizáciou predmetu zmluvy až po vystavení písomnej objednávky 

žiadateľa, pričom žiadateľ túto vystaví až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevku. 

Predpokladaný termín 09/2021 – 11/2021 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nie sú 

11. Financovanie predmetu zákazky:  

• Integrovaný regionálny operačný program  

• Z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa 

12. Lehota na predloženie ponuky: 30.04. 2021 do 12:00 hod. Rozhodujúci bude dátum a 

čas doručenia obálky verejnému obstarávateľovi. Každý uchádzač môže predložiť ponuku 

iba raz. 

13. Spôsob predloženia ponuky: v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej 

zásielky na adresu uvedenú v bode 1 . Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Na obale uvedie: 

- názov a adresu verejného obstarávateľa, 

- obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača; 

- označenie „súťaž – neotvárať“ a heslo: 

“ Autobusové zastávky Ludanice“  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, 

ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Úspešným sa stane ten uchádzač, 

ktorí predloží najnižšiu celkovú ponukovú cenu s DPH v EUR. Úspešnému uchádzačovi 

bude oznámené, že sa jeho ponuka príjma, neúspešným uchádzačom bude oznámené, že 

neuspeli a dôvody neprijatia ich ponúk s uvedením identifikácie úspešného uchádzača. 
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15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 

daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 

predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 2) 

c. Ocenený výkaz výmer (príloha č. 3) 

d. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti: 

1. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. 

uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného 

registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v 

prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom 

sídle verejného obstarávateľa.   

2. Odborná spôsobilosť: Podľa § 34 ods.1 písm. b) uchádzač preukáže splnenie 

podmienky účasti predložením zoznamom stavebných prác uskutočnených za 

predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania 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 1.bol verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.bola iná osoba ako 

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 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; 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

Požaduje sa predložiť zoznam o uskutočnených stavebných prácach za 

predchádzajúcich päť rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. V zozname 

bude pri každej stavebnej zákazke uvedená cena bez DPH, miesto a lehota 

uskutočnenia stavebných prác. Zoznam bude podpísaný uchádzačom. K zoznamu sa 

požaduje predložiť min. jeden doklad o realizácii prác rovnakého alebo podobného 

charakteru ako predmet zákazky v objeme minimálne 22 tis. € bez DPH, ktorý 

preukazuje realizáciu prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet 

zákazky ( výstavba alebo rekonštrukcia zastávok). Doklad o realizácii zákazky bude 
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obsahovať krátky opis stavebných prác, cenu v eur bez DPH , miesto a lehotu 

uskutočnenia stavebných prác a potvrdenie objednávateľa o uspokojivom vykonaní 

týchto stavebných prác podľa obchodných podmienok. Ďalej bude v referenčnom 

liste uvedený kontakt a kontaktná osoba u ktorej si verejný obstarávateľ môže 

preveriť údaje uvedené v referenčnom liste. V prípade ak je referencia zverejnená v 

registri referencii vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, postačuje uviesť odkaz 

na zverejnenú referenciu, kde si ju verejný obstarávateľ preverí. 

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie 

Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj 

variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, 

akoby nebolo predložené. 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene 

EURO. 

16. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 30.04.2021 o 14:00 hod. na Obecnom 

úrade, SNP 448/69 , 95611 Ludanice, v kancelárii OcÚ.   

17. Postup pri otváraní ponúk:  

a) Otváranie ponúk je verejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk 

všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.  

b) Uchádzač môže byť pri otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na 

otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen 

štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk 

preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený 

zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o 

oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie. 

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12. 2021 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Za účelom špecifikácie a spôsobu 

realizácie prác sa odporúča, aby záujemcovia vykonali obhliadku miesta realizácie tak, aby 

si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebné na prípravu a 

vypracovanie cenove ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu 

obstarania idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka miesta výkonu prác sa uskutoční po 

telefonickom dohovore so starostom obce - Matúš Dočkalik na tel. č. : 038/5319 139, mobil: 

+421 903 412 699. 
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20. Obchodné a platobné podmienky 

- Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným 

uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný 

zákonník) v znení neskorších predpisov (Návrh Zmluvy o dielo tvorí príloha č. 4). Na 

uzavretie zmluvy bude úspešný uchádzač vyzvaný. V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka 

bola vyhodnotená ako úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí.  

- Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. 

Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 

obstarávaní, medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a dodavateľom na druhej 

strane, (ďalej v texte súťažných podkladov „zmluva“). Zmluva nadobudne platnosť 

podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s 

§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na 

stránke obce alebo v Centrálnom registri zmlúv.  

- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní 

odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora. Zákon č. 315/2016 Z. z. o 

registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), 

nadobudol účinnosť 1. februára 2017.  

- Lehota na dodanie predmetu zákazky je maximálne do 6 mesiacov od vystavenia prísomnej 

objednávky žiadateľa.  

- Dodávateľ začne s realizáciou predmetu zmluvy až po vystavení písomnej objednávky 

žiadateľa, pričom žiadateľ túto vystaví až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevku 

financovaného z IROP. 

- Objednávateľ neposkytne dodavateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude 

financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej platby.  

- Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  
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- Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého 

predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej dodavateľom. Súčasťou faktúry bude 

preberací protokol, podpísaný zodpovednými zástupcami oboch strán, ktorý bude 

neoddeliteľnou súčasťou faktúry.  

- Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH v 

znení neskorších predpisov.  

- V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového 

dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený 

ju do dátumu splatnosti vrátiť dodavateľovi. Dodavateľ faktúru podľa charakteru 

nedostatku buď opraví alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre 

vyznačí nový dátum splatnosti.  

- Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky 5 rokov odo dňa ich prevzatia v 

preberacom protokole.  

- Zmluva o dielo a faktúra podliehajú povinnému zverejňovaniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

Dodavateľ berie na vedomie povinnosť zverejniť zmluvu o dielo, ako aj faktúru. 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené na 

adresu uvedenú v bode 1 predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 12 sa 

uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania. 

- Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty podľa bodu 15. 

Ponuka musí byť vyhotovená v jednom origináli v písomnej forme, a to písacím strojom 

alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. 

- Ponuka musí byť uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade 

s dokladom o oprávnení podnikať. 

- Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako 

splnomocnený člen skupiny za člena skupiny. 

- Verejný obstarávateľ má v záujme uhradiť cenu diela z nenávratného finančného príspevku 

z IROP 2014 – 2020. Ak verejný obstarávateľ z akéhokoľvek dôvodu nezíska cudzie 

finančné zdroje na uhradenie časti ceny diela predmet zákazky sa nebude realizovať. 

- Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov: 
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• ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti, 

• ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo 

výzve na predloženie ponuky, 

• ak návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk bude vyšší ako predpokladaná 

hodnota zákazky, 

• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

V Ludaniciah, dňa 15.04.2021 

S úctou,  

 

 

 

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

          Matúš Dočkalik, starosta obce 

 

Prílohy:  

 

Príloha č.1 - Projektová dokumentácia 

Príloha č.2 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria  

Príloha č.3 - Ocenený výkaz výmer 

Príloha č.4 - Návrh Zmluvy o dielo 


