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V   Ý   Z   V  A  

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na predmet zákazky 

 

„KURIMANY-PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA K IBV-KAPUSTNICE, SO 511- 
VODOVOD“ 

 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov organizácie:                                OBEC KURIMANY 
Sídlo organizácie:                                       Kurimany 56, 054 01  Levoča 
Zastúpený:                                                  Ing. Martin Faltin, starosta obce 
IČO:                                                            00329291 
Internetová adresa organizácie (URL):      https://www.obeckurimany.sk/ 
 
Kontaktná osoba:                                    Ing. Martin Faltin 
Telefón:                                                       +421 903 511 995 
E-mail:                                                        oukurimany@levonetmail.sk 
 

2. Druh predmetu obstarávania: stavebné práce 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  21 209,72 Eur bez DPH 
 

4. Typ  zmluvy: Podľa § 536 Obchodného zákonníka (Zmluva o dielo) č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov  
 

5. Miesto dodania predmetu zákazky:  Obec Kurimany, lokalita IBV-Kapustnice 
 

6. Podrobný opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je výstavba vodovodu objekt SO 511- Vodovod v lokalite IBV-Kapustnice. 
Podrobný popis prác je zrejmý z projektovej dokumentácie a z výkazu výmer, ktoré sú prílohou výzvy.   
 

7. Obhliadka predmetu zákazky:  
Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Uskutočnenie obhliadky je možné po dohode 
s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1.  
 

8. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami a uchádzačmi: 
Verejný obstarávateľ týmto upovedomuje hospodárske subjekty, že v tomto zadávaní zákazky sa bude 
uplatňovať inštitút prechodného ustanovenia § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní z čoho vyplýva, že 
komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne 
prostredníctvom pošty, iného doručovateľa (vrátane osobného doručenia), elektronických prostriedkov, alebo 
ich kombináciou.  
 

9. Vysvetľovanie a doplnenie podkladov poskytnutých na vypracovanie ponuky: 
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 Ktorýkoľvek oslovený hospodársky subjekt môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve 
na predkladanie ponúk, alebo v inej poskytnutej dokumentácií a to priamo u kontaktnej osoby verejného 
obstarávateľa spôsobom vedeným v bode 8. tejto výzvy. 

 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie 
ponúk, alebo v inej poskytnutej dokumentácií potrebných na vypracovanie ponuky všetkým osloveným 
hospodárskym subjektom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.  

 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlením informácií dôjde 
k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky. 

 O predĺžení lehoty na predkladanie ponuky verejný obstarávateľ  bezodkladne oznámi všetkým 
osloveným hospodárskym subjektom.  
 

10. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa 
 

11. Variantné riešenie: neumožňuje sa 
 
12. Lehota na realizáciu predmetu zákazky: do 31.03.2021  
 
13. Lehota na predloženie ponuky uplynie: 02.11.2020 do 10.00 hod. 
 
14. Označenie obálky ponuky:  

Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
 adresa verejného obstarávateľa, 
 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
 označenie “verejná súťaž – neotvárať”, 
 označenie heslom verejnej súťaže „Kurimany-Prístupová komunikácia k IBV-kapustnice, SO511-
vodovod“. 
 

15. Miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy  
 
16. Spôsob predloženia ponuky: poštou, mailom alebo osobne 

Ponuku je potrebné doručiť  v písomnej/listinnej forme a to, poštou, iným doručovateľom alebo osobne. Pri 
doručení poštou platí dátum doručenia na adresu verejného obstarávateľa, nie dátum podania na pošte. 
Ponuka doručená po uvedenom dátume bude uchádzačovi vrátená späť.  
Oslovený subjekt (uchádzač) môže cenovú ponuku zaslať elektronicky (e-mailom) na email: 
oukurimany@levonetmail.sk vrátane požadovaných dokladov a dokumentov skenovaných vo formáte .PDF, 
.JPEG a pod. Skenované dokumenty musia mať podpis oprávnenej osoby. Osobné doručenie je potrebné 
vopred dohodnúť na telefónnom čísle uvedenom v bode 1. 

 
17. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Celková 

najnižšia cena s DPH. Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za 
celý predmet zákazky.  
 

18. Podmienky účasti uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní:  

 Uchádzač musí splniť podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)  zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov t.j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a to predložením dokladu o oprávnení 
uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ bude 
akceptovať aj neoverenú kópiu, resp. sken predmetného dokladu. Doklad musí odrážať skutkový stav 
v čase, v ktorom hospodársky subjekt predkladá ponuku.  
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 V prípade, že požadovaný doklad je uvedený na verejne dostupných portáloch, uchádzač nie je povinný 
tento doklad predkladať, verejný obstarávateľ bude akceptovať v ponuke iba uvedenie linku na overenie 
si požadovaného dokladu.  

 Uchádzač môže splnenie stanovenej podmienky účasti osobného postavenia preukázať aj zápisom do 
zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152  ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní). Na uvedený spôsob 
preukázania splnenia podmienky účasti uchádzač upozorní vo svojej ponuke.  

 Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
(§ 32 ods. 1 písm. f). Okrem toho nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. f) 
zákona (existencia konfliktu záujmov).   

 
19. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: 
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
 sadzba DPH a výška DPH, 
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
Ak uchádzač  nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 
Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady 
spojené s požadovaným predmetom zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu 
za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač 
zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so 
zákonom o cenách. 
 

20. Obsah ponuky: Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  
a) Identifikačné údaje uchádzača (vzor prílohy č.1) 
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria - cena (vzor prílohy č.2) 
c) Čestné vyhlásenie uchádzača (vzor prílohy č.3) 
d) Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov (vzor prílohy č.4) 
e) Rozpočet – vyplnené zadanie – výkaz výmer (príloha č.5) 
f) Fotokópia (bez nutnosti overenia) dokladu o oprávnení dodávať tovar (u právnických osôb výpis z 

obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra) 
g) Návrh zmluvy o dielo 
 

21. Jazyk ponuky: 
Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka. Ponuka 
musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme. 
 

22. Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Otváranie ponúk je neverejné. Po otváraní bude nasledovať vyhodnotenie ponúk, z ktorého bude spísaná 
zápisnica a následne bude odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, 
ktorí predložili ponuku. 

 Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok 
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom 
oznámi, že boli neúspešní s uvedením dôvodu neprijatia ich ponuky.  

 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu o dielo, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať 
na uzavretie zmluvy o dielo uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa 
umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu o dielo, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.  

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade,  že 
predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
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možnosťami verejného obstarávateľa, alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách budú vyššie 
ako predpokladaná hodnota zákazky. Následne bude postup zadávania zákazky zrušený.  

 
21. Platnosť ponuky (lehota viazanosti): do 31.12.2020 

 
22. Financovanie predmetu zákazky a podmienky financovania: Predmet obstarávania bude financovaný z 

vlastných zdrojov obce. Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať 
formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 45 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 
 

23. Ostatné informácie:  
– Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak nebudú splnené podmienky účasti, 

ak ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám alebo ak všetky ponuky prekročia 
finančné možnosti verejného obstarávateľa.  

– Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 
 
 
 
 
 
Kurimany, dňa 21.10.2020          

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

Ing. Martin Faltin                                                                                  
zodpovedná osoba za proces pre verejné 

obstarávanie 
Prílohy: 
1. Identifikačné údaje uchádzača  
2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria  
3. Čestné vyhlásenie uchádzača  
4. Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov  
5. Rozpočet – zadanie – výkaz výmer  
6. Projektová dokumentácia 
7. Návrh ZoD 

 


