
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
V zmysle 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 „Zberný dvor Spišská Stará Ves – stavebné práce“ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
názov: Mesto Spišská Stará Ves 
sídlo: Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves 
IČO: 00326526 
DIČ: 2020697283 
Zastúpený: Ing. Ján Kurňava (primátor) 
 
2. Kontaktné osoby: 
Kontaktná osoba za verejné obstarávanie a prevzatie ponuky: 
meno: JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD. 
e-mail: vladislav.micatek@agency4academy.sk 
 
Kontaktná osoba ohľadom obhliadky: 
meno: Ing. Ján Kurňava 
e-mail: jan.kurnava@spisskastaraves.sk 
tel.: +421 910 253 979 
 
3. Miesto predloženia/doručenia ponuky: elektronicky e-mailom 
 
4. Predmet obstarávania: Zberný dvor Spišská Stará Ves – stavebné práce 
 
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zmluva o dielo 
 
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Predmetom zákazky sú stavebné práce – výstavba zberného dvora v intraviláne mesta Spišská Stará 
Ves na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Stará Ves (parcela C-KN č. 3289/2 
v katastrálnom území Spišská Stará Ves). Predmetom výstavby je vybudovať na pozemku oplotený 
zberný dvor so spevnenou plochou pre rozmiestnenie veľkoobjemových materiálových kontajnerov na 
veľkoobjemový a drobný stavebný odpad, skladový kontajner pre uloženie potrebného náradia na 
zabezpečenie prevádzky zberného dvora, garáž pozostávajúcu z miestnosti pre skladovanie techniky, 
kanceláriu a WC pre obsluhu zberného dvora. Súčasťou zberného dvora je spevnená plocha, ktorú tvorí 
prístupová rampa na zberný dvor, manipulačno-obslužná plocha pre prevádzku, prístupová 
komunikácia s otáčacou plochou pre nákladné automobily. Stavebné objekty: 
SO.01 – ZBERNÝ DVOR 
- SO.01.1 – NAVRHOVANÁ ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NA JESTVUJÚCI RE 
- SO.01.2 – NAVRHOVANÁ VODOVDONÁ PRÍPOJKA NA JESTVUJÚCI ROZVOD VODY 
- SO.01.3 – NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVÁ NA OBJEKT ŽUMPY 
- SO.01.4 – NAVRHOVANÉ OPLOTENIE ZBERNÉHO DVORA 
- SO.01.5 – NAVRHOVANÁ GARÁŽ 
- SO.01.6 – NAVRHOVANÝ TRATIVOD DAŽĎOVEJ VODY 
- SO.01.7 – NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY 
SO.02 – NAVRHOVANÁ PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA; ASFALTOVÉ SPEVNENÉ PLOCHY 
Podrobnejšia špecifikácia je uvedené v projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Výzvy 
a zákazka musí byť reralizovaná v súlde s danou projektovou dokumentáciou. 
 
Zákazka súvisí so žiadosťou o NFP č. NFP310010AFW1 na projek s návom „Zberný dvor Spišská Stará 
Ves“ (toho času v hodnotiacom procese, zmluva o NFP ešte nie je uzatvorená) v rámci výzvy č. OPKZP-
PO1-SC111-2017-32 z Operačného programu Kvalita životného prostredia. 
 
CPV kód:  
45000000-7 | Stavebné práce 
 
7. Predpokaldadá hodnota zákazky: 
178.244,71 eur bez DPH. 

 
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Parcela C-KN č. 3289/2 v katastrálnom území Spišská Stará Ves Miesto.  
Realizácia predmetu zákazky najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.  
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9. Platobné podmienky:  
Lehota splatnosti je 60 kalendárnych dní od doručenia faktúry formou bezhotovostného styku na základe 
systému predfinancovania vzhľadom na financovanie z EŠIF (OP KŽP).  
 
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy 
 
11. Financovanie predmetu zákazky:  
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného 
programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62 a z vlastných 
prostriedkov verejného obstarávateľa v prípade, že verejnému obstarávateľovi bude schválená žiadosť 
o NFP na predmetný projekt. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavok, ani zálohovú platbu 
a dielo bude financované formou predsinancovania v zmysle pravidiel OP KŽP. 
 
12. Lehota na predloženie ponuky: 26.3.2021 do 9:00 hod. (čas doručenia) 
 
13. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na vladislav.micatek@agency4academy.sk 
 
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  
Najnižšia celková cena s DPH, resp. konečná cena. Uchádzač v návrhu na plnenie kritéria podľa Prílohy 
č. 1a uvedie celkovú cenu, zodpovedajúcu celkovej cene z vyplnených rozpočtov výkaz/výmer podľa 
Prílohy č. 1b.  
 
15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Jedno vyhotovenie v slovenskom jazyku, nemožnosť variantného riešenia, označenie e-mailu vyššie 
uvedeným predmetom verejného obstarávania. Požadujeme, aby ponuka obsahovala: 
- vyplnený návrh uchádzača na plnenie kritéria - formulár cenovej ponuky podľa Príloha č. 1 tejto Výzvy 
s cenou zodpovedajúcou vyplnenému rozpočtu výkaz/výmer podľa Prílohy č. 1b tejto Výzvy; 
- vyplnený rozpočet výkaz/výmer podľa Prílohy č. 1b tejto Výzvy; 
- potvrdenie referencie v zmysle podmienok účasti; 
- vyplnenú/doplnenú a podpísanú Zmluvu o dielo v zmysle Prílohy č. 3 tejto Výzvy, ktorej obsah nie je 
možné meniť. 
 
16. Požiadavky na rozsah spracovania: 
Uskutočnenie stavebných prác v súlade s planou legislatívou SR. 
 
17. Ohliadka miesta plnenia zákazky:  
Ohliadka miesta plnenia zákazky je možná. Záujemcovia majú možnosť vykonať ohliadku miesta 
plnenia zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a 
spracovanie ponuky. Termín a čas ohliadky si môžu záujemcovia dohodnúť vopred e-mailom so 

zamestnancom verejného obstarávateľa – viď. kontaktná osoba obhliadky v bode 1. Náklady spojené s 
ohliadkou znášajú záujemcovia bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
 
18. Podmienky účasti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 
zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať stavebné práce, ktorý zodpovedá  
predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v 
príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie 
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám 
na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri 
ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s platnou 
legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva. 
 
Referencia na rovnakú resp. obdobnú stavbu za predchádzajúcich 5 rokov (za predchádzajúcich 5 rokov 
sa na účely tejto zákazky považuje 5 rokov predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na 
predkladanie ponúk) s nákladmi minimálne vo výške 170.000,00 EUR bez DPH s potvrdením 
obstarávateľa/odberateľa o uspokojivom vykonaní prác. Pod pojmom rovnaká/obdobná stavba sa 
rozumie: stavebné práce na objektoch pozemných stavieb. 
 
19. Spôsob určenia ceny: 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
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neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť 
počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej 
dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s 
presnosťou na dve desatinné miesta. 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie: 
Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 
Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som 
platcom DPH“. 
 
20. Otváranie ponúk: 26.3.2021 do 10:00 hod. 
 
21. Lehota viazanosti ponúk: do 31.8.2021 
 
22. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: vyššie uvedené osoby 
 
23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa Prílohy č. 3 tejto Výzvy. Povinnosťou 
úspešného uchádzača  je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom verejného 
obstarávania kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku pre predmetný projekt, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 
 
Spišská Stará Ves, 16.3.2021 
 
 

 
Ing. Ján Kurňava 

štatutárny zástupca verejného obstarávateľa 
 
 
 
 
Prílohy:    
Príloha č.1a – Formulár cenovej ponuky (návrh uchádzača na plnenie kritéria) 
Príloha č. 1b – Cenová ponuka vo forme rozpočet výkaz/výmer 
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 
Príloha č. 3 – Zmluva o dielo 
 


