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Výzva na predloženie ponuky 

(zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác) 
 
Obec Kurimany, 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 s 
názvom: 
 

„Kurimany - vodovod, kanalizácia a ČOV“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO: 
 
Názov verejného obstarávateľa:  Obec Kurimany 
Sídlo:      Kurimany 56, 054 01 
Štatutárny zástupca:    Ing. Martin Faltin, starosta obce 
IČO:     00329291 
DIČ:     2020717732 
Tel.:     +421 903 511 995 
E-mail:     oukurimany@levonetmail.sk  
Internetová stránka:   www.obeckurimany.sk  
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu:    3452153001/5600 
IBAN                                                      SK20 5600 0000 0034 5215 3001 

   
  Kontaktná osoba:   

Vo veciach verejného obstarávania:   
Kontaktná osoba:    Mgr. Michal Magda – osoba poverená verejným obstarávaním 
Adresa:    Víťaz 404, 082 38 
ICO:    51 730 693 
Telefón:    +421 948 082 383 
Email:     mgrmichalmagda@gmail.com  
 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 
 
Uchádzač predloží ponuku vypracovanú v súlade s bodom 11 tejto Výzvy na predloženie ponuky 
poštou, alebo osobne, na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1. 
 

3. Predmet obstarávania: 
 
3.1 Názov predmetu zákazky: „Kurimany - vodovod, kanalizácia a ČOV“. 
 
3.2 Druh zákazky: stavebné práce 
 
3.3 Predmetom zákazky je stavba s názvom „Kurimany – vodovod, kanalizácia a ČOV“. 
 
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 
 
Hlavný CPV kód:   45000000-7   Stavebné práce 
 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, technickej špecifikácie, vrátane projektovej dokumentácie, 
tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy (Príloha č.: 1_Projektová dokumentácia) a položkovitý Výkaz – výmer 
prílohu č. 3 (Príloha č. 3_Výkaz výmer). 



 
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 

 
4.1 Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o dielo. 
 
4.2 S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka splnila požiadavky určené verejným 
obstarávateľom vo Výzve na predkladanie ponúk, podmienky účasti a na základe výsledku, podľa 
kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia cena, bude podpísaná zmluva o dielo, ktorá je 
predmetom tohto verejného obstarávania (Príloha č. 2_Návrh Zmluvy o dielo). 
 
4.3  Osobitné podmienky plnenia zmluvy 

 
4.3.1 Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 

spôsobenú tretím osobám v súvislosti s vykonávaním činností súvisiacich s predmetom zmluvy. 
Uchádzač je povinný poistenie uzavrieť a financovať ho pred začiatkom stavebných prác. Rovnako 
je uchádzač povinný informovať verejného obstarávateľa aj o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa 
tohto poistenia. 
 
4.4 Záruka na dielo sa požaduje v dĺžke 60 mesiacov na stavebnú časť. Na stroje a zariadenia 
technologickej časti je záručná doba 24 mesiacov alebo ak na niektoré časti diela (technologické 
zariadenia, technológie a podobne) poskytujú ich výrobcovia kratšiu záručnú dobu, vzťahuje sa na 
nich záručná doba poskytnutá výrobcom v záručnom liste. Záručná doba začína plynúť odo dňa 
odovzdania diela., resp. jeho časti Objednávateľovi. 
 
4.5 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky a 
osobitných podmienok plnenia sú uvedené v návrhu Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy 
(Návrh zmluvy o dielo). 
 
4.6 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať 
sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 
alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, 
úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky 
musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o 
dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu. 

 
5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

 
5.1 Predmetom zákazky sú stavebné práce na projekte: „Kurimany - vodovod, kanalizácia a 
ČOV“ 
 
5.2 Stavba je členená na stavebné objekty: 
SO 02 – Spevnené plochy a terénne úpravy 
SO 03 – Oplotenie 
SO 09 – Vodovodná prípojka 
PS 01 – Strojno-Technologická časť, Technologické zariadenia pre ČOV a NN rozvody pre 
technológiu 
 
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 (Príloha č.: 1_Projektová 
dokumentácia). 
 
5.3 Pred predložením cenovej ponuky sa odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta 
predmetu obstarávania z dôvodu oboznámenia sa zo špecifickými podmienkami miesta predmetu 
zákazky. Uchádzačom, ktorí prejavia záujem, bude umožnená fyzická obhliadka miesta za účelom 
oboznámenia sa so skutkovým stavom predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
realizácie zákazky sú na ťarchu záujemcu. Kontaktná osoba je uvedená v bode 1. tejto výzvy: Ing. 
Martin Faltin, starosta obce, mobil: +421 903 511 995. 
 
 
 



 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 
 

Predpokladanú hodnotu zákazky stanovil verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu 
vyjadrených v § 6 ZVO vo výške:  178 792,82 EUR bez DPH. 

 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
 

7.1 Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať predmet zákazky v obci Kurimany, kataster 

Kurimany a kataster Levoča, okres Levoča. 

 

7.2 Lehota vykonania stavebných prác v rámci harmonogramu realizácie je stanovená 
maximálne do 180 kalendárnych dní od protokolárneho odovzdania staveniska. 
 

8. Financovanie predmetu zákazky: 
 

8.1 Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie a z rozpočtu obstarávateľa. 
 

8.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 
 

8.3 Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi 
po protokolárnom odovzdaní predmetu zákazky v požadovanej lehote. 

 

9. Podmienky účasti: 
 

9.1 Osobné postavenie vrátane požiadaviek zápisu do živnostenských alebo obchodných 
registrov 

 

9.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 
32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ich 
splnenie uchádzač preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2, resp. 3, resp. ods. 4, resp. ods. 5 alebo § 
152 v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálu alebo úradne 
osvedčených fotokópií dokladu. 

 

9.1.2 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: 

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného 
orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, 
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem 
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí 
s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa 
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa 
osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu, 

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, 
ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz 
pre nedostatok majetku, 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola 
právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, 



h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný 
obstarávateľ preukázať. 

 

9.1.3 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 

1, ak nie je ustanovené inak:  
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. b) doloženým potvrdením každej Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie 

starším ako tri mesiace, 
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne 

príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky, 
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 
 

9.1.4 podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia 
podmienok účasti čestným vyhlásením - v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené 

verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré 
čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie 
o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane 
informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému 
obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. 

 

9.2 Ekonomické a finančné postavenie 

 

9.2.1 Úspešný uchádzač je povinný pri podpise Zmluvy o dielo predložiť zmluvné 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s vykonávaním činností 
súvisiacich s predmetom zmluvy, minimálne vo výške PHZ. 

 

10. Lehota viazanosti ponuky 

 

Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2022. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas 
lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 
do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. Uchádzači sú svojou 
ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne primerane predĺženej 
lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty 
viazanosti ponúk. 

 

11. Pokyny na zostavenie ponuky: 
 

Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje 
službu a predložila ponuku. Ponuka uchádzača musí obsahovať minimálne nasledovné doklady 
a údaje: 
 

a. Identifikačné údaje uchádzača: 
 

Minimálne požadované údaje: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČDPH, telefón, fax, e-

mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu. 
 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
 

Predloží uchádzač vyplnením formuláru, ktorý tvorí prílohu číslo 4 (Návrh na plnenie kritéria) spolu 

s prílohou číslo 3 (Výkaz – výmer) tejto Výzvy na predloženie ponuky. Cena musí byť uvedená ako 
cena celkom za daný predmet zákazky s DPH uvedená v EUR. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH 
túto skutočnosť uvedie v návrhu na plnenie kritérií. 

 

 

 

 



c) Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky: 
 

Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená 
v slovenskom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, 
 musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v 
obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené 
v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka. 

 

d) Cenovú ponuku predloží uchádzač poštou alebo osobne v neprehľadnom obale, pričom okrem 
svojej adresy a adresy osoby poverenej realizáciou verejného obstarávania uvedenej v bode 2. tejto 

Výzvy na predloženie ponuky aj nápis: „Kurimany – vodovod, kanalizácia a ČOV - 

NEOTVÁRAŤ“. 
 

e) Čestné vyhlásenie: príloha č. 5 (ČV – Konflikt záujmov) 
 

12. Lehota na predloženie ponuky: 
 

Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do: 21.04.2021. Rozhodujúci je termín doručenia 
ponuky. Ponuky predložené po tomto stanovenom termíne nebudú zaradené do vyhodnocovania a 

budú vrátené uchádzačovi neotvorené. 
 

13. Spôsob predloženia ponuky: 
 

Uchádzač predloží ponuku poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. tejto Výzvy na 
predloženie ponuky (termín osobného predloženia ponuky si odporúča verejný obstarávateľ vopred 
dohodnúť na telefónnom čísle uvedenom v bode 1. tejto Výzvy na predloženie ponuky). 
 

14. Zábezpeka 

 

Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.  
 

15. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: 
 

15.1 Pri  komunikácii  verejný  obstarávateľ  postupuje  podľa  §  20 platného  zákona  o  
verejnom obstarávaní. V  prípade  nejasností  alebo  potreby  vysvetlenia  podmienok  účasti  vo  
verejnom  obstarávaní,  alebo osobitných podmienok a ostatných požiadaviek uvedených vo výzve 
na predkladanie ponúk a/alebo v inej sprievodnej dokumentácii, alebo iných dokumentoch 
poskytnutých verejným obstarávateľom, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie 
priamo u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie v lehote na predkladanie ponúk. 
 

15.2 Komunikácia súvisiaca s poskytnutím vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie 
ponuky, sa uskutoční elektronickou poštou prostredníctvom kontaktnej osoby na e-mailovej adrese: 

mgrmichalmagda@gmail.com 
 

16. Vysvetľovanie a doplnenie informácií: 
 

Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie a doplnenie informácií stanovených vo výzve pre danú 
zákazku nasledovne: 
 

a) verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom vysvetlenie informácií uvedených vo 
výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej sprievodnej dokumentácii, najneskôr tri (3) dni pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne 
vopred. 

b) verejný obstarávateľ uverejní vysvetlenie alebo doplnenie informácií v rámci danej zákazky na 
webovej stránke obce Kurimany www.obeckurimany.sk, ktoré súčasne preukázateľne oznámi 
všetkým známym záujemcom elektronickou poštou/emailom. 

 

 

 

 



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

Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena za predmet zákazky uvedená v ponuke 
uchádzača. Ak je uchádzač platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH. Ak uchádzač nie je 
platcom DPH, vyhodnotená bude cena celkom. Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený uchádzač, 
ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky. 
 

18. Otváranie ponúk: 
 

Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 13 tejto Výzvy na 
predloženie ponuky budú otvorené na adrese sídla kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie 
uvedenej v bode 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk dňa 22.04.2021 o 10:00 hod. Otváranie ponúk 
je neverejné. 

 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 

19.1 Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou, alebo 
elektronickou formou. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z 

predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky 
vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať. 

 

 

 

Vo Víťaze, 13.04.2021 

 

 

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

Mgr. Michal Magda, v.r. 

osoba poverená vykonaním  
verejného obstarávania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 
Príloha č.: 1. PD – Kurimany - vodovod, kanalizácia a ČOV 

Príloha č.: 2. Návrh Zmluvy o dielo 

Príloha č.: 3. Výkaz - výmer 
Príloha č.: 4. Návrh na plnenie 

Príloha č.: 5. ČV – Konflikt záujmov 

 


