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Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 

                                                                                                                      

Vybraní adresáti  

 

 V Nededzi, dňa 13.8.2020 

Vec: Výzva na predkladanie ponúk                                                                                                                               

I. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov a sídlo: Obec Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza,                                                                        

zastúpený:  PhDr. Petrom Vajdom, starostom obce                                                                         

IČO: 00321516                                                                                                                                                         

DIČ:  2020677582                                                                                                                                                              

Kontaktná osoba: Ing. Magdaléna Scheberová, poverená procesom verejného obstarávania                                

e-mail:  mscheberova@centrum.sk                                                                                                                                                  

telefón: 00421 904 214 255 

II. Názov zákazky: 

       “Nededza – verejný priestor pred MŠ“ 

III. Opis predmetu zákazky: 

CPV: kód predmetu zákazky zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) 

451127002 Terénne úpravy 

Opis predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ má záujem uzavrieť Zmluvu o dielo na revitalizáciu priestoru pred 

Materskou školou v Nededzi a to vytvorením parkovacích miest a sadových úprav v ich 

nadväznosti 

Upozornenie: 

Zo zadania sa vyčleňuje z ocenenia OST Ostatné položka č.35, KCN R, preloženie skrinky HUP, 

nakoľko táto podlieha osobitnému režimu, t. j. túto položku vo svojej ponuke oceňte 

hodnotou „0“ v stĺpci Cena jednotková i v stĺpci Cena celkom 

Pred realizáciou stavebných prác projektant doporučuje obhliadku objektu  

Možnosť plnenia zákazky subdodávateľmi: nie                                                                                  

Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti: nie 
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IV. Predpokladaná hodnota zákazky: 

13 090.- € bez DPH 

V. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 

Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy: do 30. 11. 2020 

 

VI. Financovanie predmetu zákazky 

zdroje financovania:                                                                                                                                             

- rozpočtové zdroje obce 

podmienky financovania:                                                                                                                            

- lehota splatnosti faktúr – max. 14 dní, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na dodávku 

predmetu zákazky 

VII. Podmienky účasti 

Verejný obstarávateľ vás vybral ako jedného zo záujemcov (z celkového počtu traja 

vybratí/oslovení záujemci), ktorí spĺňajú § 32 ods. (1), písm. e), f)  na predloženie ponuky na 

predmet zákazky,  na základe údajov uverejnených v Obchodnom registri SR/Živnostenskom 

registri, v ktorom máte v predmete podnikania uvedené činnosti totožné s predmetom tejto 

zákazky, t. j. uskutočňovanie stavieb a ich zmien.                                                                                                                     

Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie dokladu v súlade s § 32 ods. (1), písm. e) a f)                                               

Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti podľa § 40 ods. (6) písm. f) – 

predložte čestným vyhlásením, že neexistuje konflikt záujmov v súlade s § 23 zákona č. 

345/2018 Z. z. zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;  

Podmienkou účasti je:  

1/ Predložiť v lehote na predkladanie ponúk Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu 

záujmov                                                                                                                                                     

2/ Predložiť v lehote na predkladanie ponúk, ponuku podľa bodu VIII. Obsah ponuky 

VIII. Obsah ponuky 

1. Vyplnený súhrnný formulár – Príloha č. 1                                                                                                 

2.  Ponuka vypracovaná na základe opisu predmetu zákazky – Príloha č. 2 k tejto Výzve – 

Zadanie                                                                                                                                                                 

3. Doplnený a podpísaný Návrh Zmluvy o dielo,  ktorý je súčasťou tejto Výzvy                                                          

4. Čestné vyhlásenie, podľa § 40 – o neexistencii konfliktu záujmov podľa § 23 

IX. Predkladanie ponúk 
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Ponuku je potrebné doručiť elektronicky – e-mailom na adresu  

mscheberova@centrum.sk 

tak aby boli doučené v lehote podľa bodu IX. 2. 

 

2. Lehota na predkladanie ponúk                                                                                                                              

Deň, mesiac, rok a hodina:   

                                                 21.8.2020 (piatok),  do 10:00 hod  

3. Lehota viazanosti ponúk                                                                                                                           

31. 12. 2021 

4. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk                                                                                                   

Najnižšia cena s DPH, uvedená v Prílohy č. 1., za predpokladu splnenia technickej špecifikácie 

predmetu zákazky a predloženia čestného vyhlásenia podľa bodu VIII.4. 

Vo výkaze – výmer (zadaní) sú stanovené materiály, ktoré sa požadujú pri realizácii stavby.                             

Tieto materiály je možné nahradiť ekvivalentom, avšak za predpokladu, že sú zachované 

všetky technické, resp. vizuálne parametre materiálu. V takomto prípade uchádzač zvýrazní 

predmetné riadky výkazu-výmer a zároveň vpíše ekvivalentné materiály a predloží ich 

technické parametre tak, že na samostatnom liste uvedie číslo rozpočtovej položky, materiál, 

ktorý je uvedený v rozpočte a navrhovaný materiál a jeho technické parametre 

5.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk                                                                                                       

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 21.8.2020  o 10:30 hod                                                                                                                              

na adrese: Ing. Magdalena Scheberová, Pod Vajánkom 1, Nededza 

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou 

cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa umiestni na 

poslednom mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako úspešná. 

6.  Ďalšie informácie   

6.1 Požiadavka sociálneho aspektu: 

Od úspešného uchádzača – požadujeme: 

Ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre 
uchádzačov, aby  v takomto prípade zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo 
nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). 

6.2 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude sa 

uskutočňovať elektronicky.                                                                                                                       
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6.3. Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť  prijatie pošty elektronicky. 

 

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

                                                                           PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza 

 

Príloha č. 1 k Výzve – Návrh na plnenie kritérií - k vyplneniu a predloženiu do ponuky 

Príloha č. 2 k Výzve – Zadanie – k vyplneniu  a predloženiu do ponuky                                                         

(rekapitulácia stavby, Spevnené plochy, Sadové úpravy) 

Príloha č. 3 k Výzve -  Návrh Zmluvy o dielo – k vyplneniu a predloženiu do ponuky  

Príloha č. 4  Čestné vyhlásenie uchádzača k vyplneniu a predloženiu do ponuky 


