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Obec Rakovnica 
Rakovnica č. 150, 049 31 Rakovnica  
tel.: 058/7883500, 00421902966099 

e-mail : obec@rakovnica.sk, www.rakovnica.sk  

                                                                                      Referenčne číslo zákazky:     
 
 
 

V Ý Z V A  
 na predkladanie ponúk 

Civilná zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska 

( ODDIEL  STAVEBNÉ  PRÁCE ) 

ZÁKAZKA ZADÁVANÁ POUŽITÍM POSTUPOV ZÁKAZKY  S NÍZKOU HODNOTOU 
podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“ v skratke aj ako “ZVO“) 
 
 
„Úprava sociálnych zariadení v dennom stacionári v obci Rakovnica“ 

» uskutočnenie stavebných prác « 
 

 
dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou na zaslanie ponuky v rámci výzvy na 

predkladanie ponúk na predmet zákazky s pracovným opisom znenia: „Úprava 
sociálnych zariadení v dennom stacionári v obci Rakovnica“.  

Súčasťou ponuky bude aj Vaša cenová ponuka vo forme vyplnenia výkazu výmer 
na plnenie kritéria hodnotenia. 
Vašu ponuku zašlite na vyššie uvedenú adresu vyhlasovateľa verejného obstarávateľa 
do 06.08.2018 do 12.00 hod. podľa súťažných podkladov.  

 
  

V Rakovnici 30.07.2018 
S pozdravom                                                                        ........................................... 
                                                                                                     Ľuboš Lešták 
                                                                                                     Starosta obce 
 
 
 
 
 
Príloha:  –  Súťažné podklady  
                  Výkaz výmer 
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Prílohač.1 
Súťažné podklady k spracovaniu cenovej ponuky 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:                         Obec Rakovnica 
Sídlo:                 Rakovnica č. 150, 049 31 Rakovnica 
Štatutárny zástupca: Ľuboš Lešták 
IČO:       00328 677 
DIČ:       2020 937 061 
Kontaktná osoba:     Ľuboš Lešták 
Telefón:       058/7883500, 0902 966 099 
E-mail:       obec@rakovnica.sk  
Web:                            www.rakovnica.sk   
 
2. Názov stavebných prác: 
 
„Úprava sociálnych zariadení v dennom stacionári v obci Rakovnica“. 
 
3. Opis stavebných prác: 
Predmet zákazky je vymedzený projektovou a rozpočtovou dokumentáciou v tvare 
výkaz výmer, ktorá tvorí prílohu výzvy. Stavebné práce sú zamerané na úpravu 
sociálnych zariadení Denného stacionára, ktoré sú používaním značne poškodené 
a nevyhovujú súčasnej prevádzke. Je potrebné upraviť priestory, vymeniť záchody, 
doplniť umývadlá, znížiť strop, doplniť sprchovacie boxy a vymeniť dlažbu osadením 
keramickej podlahy, a obkladačiek na steny záchodových boxov a sprchovacieho 
zariadenia. Po ukončení stavebných prác a oprave strechy bude zrealizovaná stavba 
uvedená do prevádzky bez závad so záručnou dobou najmenej 24 mesiacov. 
 
4. Rozsah stavebných prác: 
Rozsah stavebných prác je zameraný na opravu sociálnych zariadení . Vybúranie 
a výmena 3 ks oceľových zárubní a 2 ks okien. Vybúranie existujúcej dlažby 
a obkladačiek zo stien. Potom úprava omietok a zníženie stropu o 30 cm. V rámci opráv 
budú vymenené 3 ks záchodových splachovacích zariadení, montáž 3 ks umývadiel s 
rozvodom vody a montáž 2 ks sprchovacích boxov s prívodom teplej a studenej vody. 
Súčasťou opravy bude vymurovanie obkladačiek do výšky 1,8 m na steny záchodových 
a sprchovacieho boxu. Potom osadenie keramickej podlahy do boxov, predsieni 
a vstupnej miestnosti a vymaľovanie dvojnásobným náterom všetkých stien sociálneho 
zariadenia. 

 
5. Typ a trvanie zmluvy:  

Na realizáciu stavebných prác bude uzavretá Zmluva o dielo podľa Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Termín realizácie prác je 
do 30 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia staveniska. 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky je 8.000,00 Eur bez DPH na základe schváleného 
rozpočtu projektanta - cenára. 

         
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 

dokumenty,  v ktorých sa uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný z 
Ministerstva financií Slovenskej republiky a zdrojov   vlastného rozpočtu obce. 
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  8. Podmienky účasti:  
A.1 Osobné postavenie 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia 
podmienok:  
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti  
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32. 
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do 
zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné 
obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme 
elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania 
predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do 
zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie 
o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v 
procesoch verejného obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, 
aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o 
verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. 
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname 
podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 
2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto 
podmienok [§ 32 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom 
obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 32 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) 
tohto zákona]. 
V prípade podnikateľov, ktorí sú zapísaní v zozname podnikateľov, verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ má právo požiadať úrad o poskytnutie údajov zo 
zoznamu podnikateľov alebo o prístup k týmto údajom, ktoré mu úrad vo vzťahu k 
uchádzačovi alebo záujemcovi bezodplatne poskytne. 
Uchádzač alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v 
ponuke predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na 
preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 tohto zákona. 

Splnenie podmienok účasti je možné aj čestným vyhlásením tzv. reverzný postup 
a jednotný európsky dokument §39. Z predloženého predmetného čestného 
vyhlásenia od uchádzača musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa všetky podmienky 
účasti stanovené verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch. 
Dokumentáciu preukazujúcu, že dodávateľ nie je vedený v tzv. blackliste 
elektronického trhoviska ani v zozname spoločností so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní (napr. print screeny po zadaní vyhľadávania v týchto registroch).  

 
9. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 zákona o verejnom obstarávaní stanovil 
objektívne kritériá na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť najvýhodnejšiu ponuku za 
vykonanie stavebných prác predmetu zákazky. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka 
je určená podľa najlepšej ceny za vykonanie diela.  
Kritérium : Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 100 % (max. 100,00 

bodov)  
Definícia kritéria:  

     Kritérium č. 1 -Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 100 % (max.100,00 
bodov)  
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Spôsob hodnotenia kritéria vychádza z ponúknutej celkovej ceny v Eur s DPH na 
základe plnenia predmetu zákazky v súlade s opisom a rozsahom zákazky 
uvedeným v predchádzajúcich častiach týchto podkladov. Pod celkovou cenou sa 
rozumie cena realizácie stavebných prác, stavebného diela „na kľúč“.  

 
Pravidlá uplatnenia kritéria:   
 Kritérium - Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 100 % (max. 100,00 

bodov). Maximálny počet 100,00 bodov sa pridelí hodnotenej ponuke uchádzača 
s najnižšou navrhovanou celkovou cenou v Eur s DPH. Bodové hodnotenie pre 
každú ďalšiu hodnotenú ponuku za realizáciu predmetu zákazky v rámci tohto 
kritéria sa vypočíta ako podiel najnižšej platnej navrhovanej celkovej ceny v Eur s 
DPH za predmet zadávanej zákazky a navrhovanej ceny v Eur s DPH 
vyhodnocovanej ponuky, vynásobený stanoveným maximálnym počtom bodov 
(100,00 bodov) pre toto kritérium. Výsledok sa zaokrúhľuje matematicky na dve 
desatinné miesta.  

 
10. Ponuka, Vyhotovenie ponuky 

Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarávania. 
Cenová ponuka musí byť doložená aspoň v jednom originálnom exemplári! 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predloženie variantných riešení sa 
nepovoľuje. Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Ak súčasťou ponuky bude aj 
variantné riešenie, nebude táto ponuka zaradená do vyhodnotenia ponúk. 
Uchádzač predloží ponuku v zalepenej obálke s heslom: „Úprava sociálnych 
zariadení“ -  NEOTVÁRAŤ !  v lehote predkladania ponúk. Rozhodujúci je termín 
doručenia ponuky. Ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa 
vrátia v neporušenom stave uchádzačovi.  
V rámci oprávnenia vykonávať tieto stavebné práce budeme požadovať fotokópiu 
živnostenského listu, alebo fotokópiu iného relevantného doloženého dokladu, ktorý 
oprávňuje uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.  
V prípade uvedenia konkrétneho typu výrobku je tento považovaný za návrh 
a uchádzač môže v rámci cenovej ponuky predložiť cenu na ekvivalent výrobku, 
ktorý je z hľadiska materiálového vyhotovenia a dizajnu porovnateľný a spĺňa 
požadované parametre.  
V prípade potreby objasniť údaje uvedené v tejto výzve, môže ktorýkoľvek 
z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese 
uvedeného v bode 1 tejto výzvy. Všetky potrebné informácie sú obsiahnuté v tejto 
výzve, jej prílohe a príloh zverejnených na webovej stránke obce. 

 
11. Cena a spôsob určenia ceny:  

  Cena za požadované dielo musí byť stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 
Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách , v znení neskorších 
predpisov. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené 
s predmetom zákazky.  Súčasťou ponuky musí byť ponúkaná cena za kompletnú 
realizáciu diela s uvedením ceny bez DPH, vyčíslením DPH a ceny bez DPH. Ak 
uchádzač je neplatcom DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke. Vyplnený, podpísaný 
krycí list, rekapitulácia, prehľad rozpočtových nákladov a ponukový list slúži zároveň 
ako ponuka na vyhodnotenie cenovej ponuky podľa kritérií hodnotenia. 

 
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 06.08.2018 do 12.00 hod. Ponuky sa 
predkladajú  na hore uvedenú adresu. 
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13. Vyhodnotenie ponúk:  
Verejný   obstarávateľ  menuje pre vyhodnotenie predložených ponúk komisiu, ktorá 
vyhodnotí podmienky účasti a potom vyhodnotí ponuky podľa stanovených kritérií 
hodnotenia. Vyhodnotenie ponúk zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 
o verejnom obstarávaní sa uskutoční dňa 06.08.2018 o 14.00 hod v zasadačke 
Obecného úradu. 

                          Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, 
ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač 
alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym 
subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž“. Podmienky osobného 
postavenia verejný obstarávateľ overuje v dostupných verejných registroch 
oprávnenie uchádzača na realizáciu predmetu zákazky (www.orsr.sk, www.zrsr.sk)  
a v prípade zákazky s predpokladanou hodnotou nad 100 000 Eur s DPH aj zápis 
uchádzača do Registra partnerov verejného sektora.  
Nastavením primeraných pravidiel zadávania zákaziek s nízkou hodnotou so 
zohľadnením vyššie uvedených skutočností tak možno dospieť k žiaducemu 
výsledku a získať „najlepšiu hodnotu za peniaze“. 

 
14.  Ďalšie informácie:  
       Verejný   obstarávateľ    si   vyhradzuje   právo: 

1.)   Neprijať ponuku,  ak nebude spĺňať náležitosti ponuky . 
2.)   Neuzatvoriť  zmluvu  s  víťazom , ak  nastanú   skutočnosti,  ktoré  nemohol    

predpokladať v čase uverejnenia tejto  výzvy. 
 
15.  Obchodné podmienky na uskutočnenie stavebných prác 

Úspešnému  uchádzačovi bude predložená zmluva o dielo na uskutočnenie 
stavebných prác v súlade s výkazom výmer podľa úspešnej cenovej ponuky, ktorá 
bude v prílohe jej neoddeliteľnou súčasťou so schválením harmonogramom prác. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená 
po odovzdaní predmetu zákazky bez závad. Splatnosť faktúry je 30 dní. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu – formát 
Excel, ako aj povinnosť predkladať vo formáte Excel každú zmenu tohto rozpočtu 
ku ktorej dôjde počas realizácie diela. Rozpočet musí byť v položkách komplexný 
t.j. podľa výkazu výmer, ktorý bol predložený vo výzve.           

 
 
S pozdravom 
 
Ľuboš Lešták 
Starosta obce 
 
Rakovnica, 30.07.2018 
 


