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Výzva na predkladanie ponúk 
zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon“) 

 

Číslo zákazky 02/2021 

Názov zákazky Vyhotovenie energetického auditu k projektovej 
dokumentácii Riešenie havarijného stavu budovy – 
modernizácia materskej školy v obci Rakovnica 
a komunitné centrum 

Predmet zákazky Služby 

Postup verejného obstarávania Zákazka do 5 000 EUR 

 

I. Verejný obstarávateľ 

Úradný názov: Obec Rakovnice IČO: 00328677 

Poštová adresa: Rakovnica 150, 049 31 Rožňavské Bystré, Slovenská republika 

Štatutár obce: Ing. Radoslava Uhrinová 
starostka obce 

Telefón: 
E-mail: 

+421 902 966 099 
starosta@rakovnica.sk 

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Ladňák 
externý konzultant 

Telefón: 
E-mail: 

+421 918 209 468 
ladnak.niznaslana@gmail.com 

 

II. Opis zákazky 

Miesto dodania zákazky: Obec Rakovnica 

Stručný opis zákazky: 

Obec Rakovnica žiada od úspešného uchádzača zhotovenie energetického auditu 
k projektovej dokumentácii „Riešenie havarijného stavu budovy – modernizácia materskej 
školy v obci Rakovnica a komunitné centrum“, podľa ktorého má byť zhotovená stavba 
„Modernizácia materskej školy - komunitné centrum“. Vyhotovenie energetického auditu je 
podmienkou získania ŽoNFP v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68. 

Obhliadka miesta plnenia:   Neuplatňuje sa 

Termín dodania tovaru: október 2021 

Mena: EUR 

Spôsob určenia ceny: 

I. Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách, v znení neskorších predpisov. 

II. Uchádzač určí cenu v ponuke v mene EUR (euro) s DPH. V prípade, že uchádzač nie je 
platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke. 

III. Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených 
s dodaním tovaru. 
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IV. 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. 

 

III. Administratívne informácie 

Lehota na predkladanie ponúk: dátum: 16. september 2021 

čas: 9:00 

Spôsob predloženia ponuky: 

Uchádzač predloží ponuku: 
a) elektronicky na e-mailovú adresu starosta@rakovnica.sk; 
b) osobne do podateľne na Obecný úrad v Rakovnici v uzavretom obale; 
c) prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy. Obálka 

musí byť zreteľne označená menom a  adresou verejného obstarávateľa,  menom  
a  adresou  uchádzača a Názvom zákazky z bodu I. tejto výzvy. 

Ponuky musia byť predložené v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín 
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.  

 

IV. Podmienky účasti 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia: 

Neuplatňuje sa. 

Finančné a ekonomické postavenie: Neuplatňuje sa. 

Technická alebo odborná spôsobilosť: Neuplatňuje sa. 

Ostatné požiadavky: Neuplatňujú sa. 

 

V. Vyhodnotenie ponúk 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najlepšia cena. 

Spôsob hodnotenia :  

Ponuka s najlepšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná. Ak sa do vyhodnocovania 
dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná 
iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk 
sa uskutoční na základe doručených ponúk. 

 

VI. Záväzok po dokončení verejného obstarávania 

Druh záväzku: ☒ZMLUVA 

☐OBJEDNÁVKA 

Zmluva: 

1. Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude 
uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Výsledkom 
verejného obstarávania bude zmluva o diele s úspešným uchádzačom.  
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2. Zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s 
ponukou úspešného uchádzača. 

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

1. Financovanie predmetu zákazky bude zabezpečené z vlastných zdrojov verejného 
obstarávateľa. 

2. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne a včasné splnenie zákazky. Úspešný 
uchádzač bude oprávnený vystaviť  faktúru za dodaný tovar v súlade s touto výzvou 
a v zmysle preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami, ktorý 
bude prílohou faktúry. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
faktúry. 

 

VII. Doplňujúce informácie 

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento 
postup verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit 
verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné. 

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej 
výška na dodanie predmetu plnenia je vyššia ako je limit určený pre tento druh 
zákazky. 

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak 
ani jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá 
požiadavkám určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili 
okolnosti, za ktorých bola súťaž (prieskum) vyhlásená a nebolo možné ich predvídať 
alebo ak bude predložená iba jedna ponuka. 

4. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie a upresnenie ponuky.  
5. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 

uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  
6. Komunikácia medzi verejným  obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečované 

písomne, resp. e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú 
adresy starosta@rakovnica.sk. Cez uvedenú adresu bude prebiehať všetka  
korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi 
(žiadosti o vysvetlenie, informácie o  vyhodnotení ponúk a iné). 

7. Verejný obstarávateľ je povinný archivovať komunikáciu medzi ním a uchádzačmi. 

 

VIII. Prílohy k žiadosti 
1. Špecifikácia tovaru od verejného obstarávateľa 

1.1. Ponuka uchádzača spĺňajúca všetky podmienky špecifikované v Prílohe 1 

2. Cenová ponuka 

2.1. Krycí list rozpočtu 

3. Čestné prehlásenie uchádzača 

 


