
     

 
Výzva na predkladanie ponúk 

 
Je 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") 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 
písm. b) 
Názov organizácie:  Obec Malé Dvorníky 
Sídlo organizácie:  Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky 
Identifikačné číslo:  00800210 
Kontaktná osoba:  Ing. Zoltán Marczell - starosta 
   tel: 0905/440 568 
   e-mail: obecmaledvorniky@slovanet.sk 
Webové sídlo:   www.maledvorniky.sk 
 
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na 
internetovej adrese (URL):  
https://www.maledvorniky.sk/aktuality 
 
3. Názov predmetu zákazky: 
Názov:   Údržba športovej infraštruktúry obce 
Druh:   Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami 
 
4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je výmena poškodeného oplotenia športového areálu obce Malé Dvorníky v súlade s 
priloženým výkazom výmer - Príloha č. 4, technickou špecifikáciou a ilustračným obrázkom - Príloha č. 3. 
 
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. 
 
Miesto dodania predmetu zákazky: 
Areál športového ihriska v Malých Dvorníkoch 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
Hodnota:  9 106,2 Eur bez DPH 
 
Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených v ust. 
§ 6 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Spôsob určenia ceny: 
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 
právnych predpisov (ďalej len "zákon"), Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 
Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy. 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH, upozorní uchádzač verejného obstarávateľa v ponuke. 
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny celkom s DPH. 
Ponuková cena predmetu zákazky uchádzača v EUR s DPH = 100 %. 



     

 
Po vyhodnotení verejný obstarávateľ e-mailom oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli 
vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk. 
 
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. 
 
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania 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, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. 
 
7. Dĺžka trvania zákazky: 
Doba realizácie zákazky je do 4 týždňov od písomnej výzvy objednávateľa na dodanie predmetu zákazky, 
najneskôr do 31.12.2019. 
Zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť až po schválení 
administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu. Ak nedôjde k schváleniu 
verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti  
zmluvy. 
 
Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 
(ďalej len "Obchodný zákonník").  
 
Zdroj finančných prostriedkov:  
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Úradu vlády Slovenskej republiky - program Podpora 
rozvoja športu na rok 2019 a z vlastných finančných prostriedkov. 
 
Financovanie predmetu zákazky bude prebiehať na základe faktúry vystavenej po realizácii zákazky. 
Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. 
 
8. Podmienky účasti 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
1. Identifikačné údaje uchádzača - Návrh uchádzača na plnenie kritérií - viď. príloha č. 1 
2.Fotokópia dokladu preukazujúceho oprávnenie realizovať zákazku, ktorá je predmetom tohto verejného 
obstarávania (akceptujeme aj výpis z internetu)  
3. Návrh Zmluvy o dielo (viď. Príloha č. 2) 
 
Predloženie ponuky: 
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. 
 
9. Požiadavky na predmet zákazky: 
Náklady na ponuku: 
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
 
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: vzhľadom na predmet zákazky sa odporúča. V prípade 
záujmu kontaktujte kontaktnú osobu verejného obstarávateľa. 
 
Lehota viazanosti ponúk: 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 
viazanosti ponúk. Lehota na viazanosti ponúk je 31.12.2019 



     

 
Úspešný uchádzač  do 5 pracovných dní od doručenia Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk má 
povinnosť doručiť podpísanú Zmluvu o dielo do sídla verejného obstarávateľa. 
 
Požadované zábezpeky a  záruky: nepožadujú sa 
 
Elektronická aukcia: verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu 
 
10. Lehota na predkladanie ponúk: 12.08.2019 do 15:00 hod. 
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej 
zásielky na adresu verejného obstarávateľa a to v lehote na predloženie ponúk, pričom rozhodujúci je 
termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi na adresu verejného obstarávateľa (viď. čl. 1 tejto 
výzvy, t.j. na : Obec Malé Dvorníky, Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky). 
 
Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje: 
1. Adresa miesta predkladania ponúk 
2. Adresa uchádzača 
3. Označenie "Súťaž - neotvárať" 
4. Označenie heslom súťaže: "Údržba športovej infraštruktúry obce" 
 
11. Termín otvárania ponúk: 12.08.2019, 15:30 hod. na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa. 
 
12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk 
1. Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
2. Zmluva o dielo 
3. Technická špecifikácia s ilustračným obrázkom 
4. Výkaz výmer  
 
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
a) Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy. 
b) Podmienky a pravidlá neupravené v tejto výzve sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení. 
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. 
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s požiadavkami 
verejného obstarávateľa. 
e) Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom e-mailom. 
f) Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 
211/2000 Z.z. o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie. 
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných 
informácii podľa §117 ZVO. 
Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez 
časového obmedzenia. 
 
S pozdravom, 
 
 
        Ing. Zoltán Marczell 
             starosta obce Malé Dvorníky 
 
V Malých Dvorníkoch, dňa 23.07.2019 
 
 

 


