
Výzva na predkladanie cenových ponúk

(zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Nesluša

Sídlo: Nesluša 978, 023 41  Nesluša
Zastúpený: Ing. Zuzanou Jancovou, starostkou obce

IČO: 00314137
DIČ: 2020553139

E-mail: obec@neslusa.sk
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Jancová

Telefón: 0911 470 676
E-mail: zuzana.jancova@neslusa.sk

2. Názov predmetu obstarávania
Projektová dokumentácia k stavbe Nesluša – Rekonštrukcia vodovodnej siete, I. Etapa v rozsahu UNIKA 2020, príloha 

č. 2, 3.

3. Slovník spoločného obstarávania (CVP)
71320000-7 (Inžinierske  projektovanie);  71242000-6 (Príprava  projektov a  návrhov,  odhad nákladov);  71244000-0 

(Výpočet nákladov).

4. Opis predmetu obstarávania
Predmetom zákazky je projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie k stavbe Nesluša – Rekonštrukcia 

vodovodnej siete, I. Etapa v rozsahu UNIKA 2020, príloha č. 2, 3:

• pasportizácia  existujúceho  stavu  vodovodnej  siete  v  rozsahu  približne  15,0  km,   vrátane  geodetického 

zamerania,
• identifikácia existujúcich inžinierskych sietí podľa povrchových znakov a dostupných podkladov,

• potrubie existujúcej vodovodnej siete je vybudované z tvárnej liatiny, PVC a HDPE potrubí v priemeroch od  
50 -100 mm,

• rekonštrukcia bude navrhovať výmenu potrubia a výmena potrubných radov s nedostatočnou kapacitou na 
základe hydraulického prehodnotenia vodovodnej siete,

• návrh rekonštrukcie existujúceho vodovodného potrubia v obci Nesluša, vrátane koncepcie merania odberov 
pre príslušné nehnuteľnosti,

• ocenený výkaz/výmer.

Rozsah projektovej dokumentácie – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.

Celková projektová dokumentácia vrátane rozpočtov a výkazov výmer spracovaná v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej 

podobe, 1x projektová dokumentácia vo formáte dwg a pdf, textové časti vo formáte doc  a rozpočty a výkazy výmer vo 
formáte xls na CD alebo DVD nosiči.

5. Cena
Cena  je  stanovená  v  eurách  bez  DPH.  Cena  musí  zahŕňať  všetky  náklady  uchádzača  súvisiace  s predmetom 
obstarávania. Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

6. Predpokladaná hodnota zákazky
€ 16 666,67 bez DPH.

7. Rozdelenie predmetu
NIE.



8. Možnosť predloženia variantných riešení
Nie je možné predkladať variantné riešenia. Nie je možná zámena materiálu.

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Lehota dodania je najneskôr do 3 týždňov od nadobudnutia účinnosti uzatvorenej zmluvy o dielo.

10. Lehota viazanosti ponúk
31. 12. 2020.

11. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota  na  predkladanie  ponúk  je  do:  30.  10.  2020,  10:00  hod. V prípade  doručenia  poštou  musí  byť  ponuka 
v stanovenej lehote doručená na adresu: Obec Nesluša, Nesluša 978, 023 41  Nesluša. Dátum poštovej pečiatky nie je 

rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení 
nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sú zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. 

Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na 
podávanie ponúk.

Ponuky  sa  predkladajú  v slovenskom  jazyku  a v mene  EUR.  Obálka  musí  byť  zreteľne  označená  nápisom 
„Obstarávanie  –  neotvárať!“,  heslom  obstarávania  „projekt  vodovodu“,  ako  aj  obchodným  menom  a sídlom 

obstarávateľa a uchádzača.

12. Technická a odborná spôsobilosť
• V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom projektových dokumentácii uskutočnených za predchádzajúcich päť  rokov 

od  vyhlásenia  verejného  obstarávania  s  uvedením  cien,  miest  a  lehôt  uskutočnenia;  zoznam  musí  byť  doplnený 
potvrdením  o  uspokojivom  vykonaní  projektových  dokumentácii  a  zhodnotení   uskutočnených  projektových 

dokumentácii podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ  podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí 
odberateľ;  ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,  vyhlásením uchádzača alebo 

záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, 
na základe ktorého boli uskutočnené;  

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:   

Uchádzač  predloží  minimálne  jeden  referenčný  list  v  objeme  minimálne  predpokladanej  hodnoty  zákazky,   ktorý  
preukazuje realizáciu rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.  

Odôvodnenie primeranosti  podmienok účasti  vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi  
podmienky účasti v súlade s ustanovením § 38 ods. 5 ZVO:

Z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádzača predmetu zákazky bude z uchádzačov, ktorí sú schopní uskutočniť 
predmet zákazky s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, t. j. majú  praktické skúsenosti s realizáciou takýchto 

stavebných diel.

• Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona.  

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:   

Verejný  obstarávateľ  požaduje,  aby  uchádzač  vo  svojej  ponuke  preukázal,  že  disponuje  odborným personálom so 

skúsenosťami v oblasti predmetu zákazky, a to nasledovnými odborníkmi: Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii 
inžinierske stavby - vodohospodárske stavby alebo ekvivalent  – uchádzač musí disponovať minimálne 1 expertom 

v danej pozícii. Minimálna 5 - ročná preukázateľná odborná prax v oblasti a rozsahu predmetu zákazky (projektová 
činnosť v kategórii inžinierske stavby - vodohospodárske stavby) na danej pozícii – uchádzač preukáže prostredníctvom 

životopisu  experta,  z  ktorého  bude  požadovaná  prax  jasne  identifikovateľná  (projekty,  rola  na  projektoch  apod.).  
Osvedčenie SKSI/SKA s odborným zameraním k predmetu zákazky (Komplexné architektonické a inžinierske služby 



a súvisiace technické poradenstvo - vodohospodárske stavby) alebo ekvivalent dokladu. Profesijný životopis s vyššie 
definovanými požiadavkami experta.  

Odôvodnenie primeranosti  podmienok účasti  vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi  
podmienky účasti v súlade s ustanovením § 38 ods. 5 ZVO:

Nevyhnutné pre zabezpečenie riadenie projekčných prác osobami s dostatočnými skúsenosťami z vedenia projekčných 
prác,  približujúcich  sa  svojou  povahou  zadávanej  zákazke  a  tým  zabezpečenia  kvalitnej  a  odbornej  realizácie 

obstarávanej projektovej dokumentácie a tým zaistenia predpokladu bezproblémového a úspešného zvládnutia zákazky.

Uchádzač  môže  na  preukázanie  technickej  spôsobilosti  alebo  odbornej  spôsobilosti  využiť  technické  a  odborné 

kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi  
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie 

technickej  spôsobilosti  alebo  odbornej  spôsobilosti.  Skutočnosť  podľa  druhej  vety  preukazuje  uchádzač  písomnou 
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni  preukázať svoju technickú spôsobilosť 

alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého  
trvania  zmluvného  vzťahu.  Osoba,  ktorej  kapacity  majú  byť  použité  na  preukázanie  technickej  spôsobilosti  alebo 

odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok  účasti  týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej  
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a)  až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať  

stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo  vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú  
boli  kapacity  uchádzačovi  poskytnuté.  Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo 

relevantnými odbornými skúsenosťami najmä  podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len,  
ak táto bude reálne vykonávať stavebné  práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

13. Pokyny na zostavenie ponuky/obsah ponuky:
Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje  službu  a predložila 
ponuku.

Predložená ponuka musí obsahovať:

• Identifikačné údaje uchádzača - obchodné meno, adresa sídla uchádzača, meno a priezvisko štatutárneho 

orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné telefónne číslo a email-ovú 
adresu, pečiatku a podpis štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača.

• Ponukový list, kde bude uvedený spôsob tvorby ceny na dodanie diela s uvedením celkovej ponúkanej 
ceny za poskytnutie celého predmetu zákazky bez DPH a celkom s DPH. Ponukový list musí byť odtlačený 

pečiatkou  a  podpisom štatutárneho  orgánu  resp.  osoby  oprávnenej  konať  za  uchádzača.  V prípade  ak 
uchádzač nie je platcom DPH, upovedomí o tom vo svojej ponuke (Príloha č.1).

• Záujemca predkladá  fotokópiu dokladu o oprávnení  podnikať, v  ktorom musí byť zapísaný predmet 
podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky a to:

◦ živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ, 
príspevková organizácia - podnikateľ ) alebo

◦ výpis  z obchodného registra  (predkladá  právnická  osoba -  podnikateľ,  fyzická  osoba -  podnikateľ 
zapísaný v obchodnom registri) alebo

◦ iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.
• Návrh zmluvy o dielo podpísaný štatutárom v zmysle prílohy.

• Doklady podľa bodu 12. tejto výzvy Technická a odborná spôsobilosť.
• Uchádzačom  navrhovaná  zmluvná  cena  za  predmet  zákazky  uvedená  v ponuke  uchádzača  musí  byť 

vyjadrená  v mene  Eur  a stanovená  v súlade  so  zákonom  NR  SR  č.  18/1996  Z.  z.  o cenách  v znení 
neskorších  predpisov,  vyhlášky  Ministerstva  financií  SR  č.  87/1996  Z.  z.,  ktorou  sa  vykonáva  zákon 

o cenách.
• Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy.

13. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena diela v eurách vrátane DPH.



14. Podmienky financovania
Z vlastných zdrojov obce.

15. Typ zmluvy
Zmluva o dielo.

16. Doplňujúce informácie
Spôsob  výberu  najvhodnejšej  ponuky:  Verejný  obstarávateľ  vymenuje  komisiu  verejného  obstarávateľa  na 

vyhodnotenie ponúk. 

Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 5 pracovných 

dní  od  vyhodnotenia  ponúk,  že  jeho  ponuku prijíma,  neúspešnému uchádzačovi  oznámi  v lehote,  že  jeho  ponuku 
neprijal. 

Verejný  obstarávateľ  určí  víťazného  uchádzača  pri  splnení  podmienok:  splnil  všetky  podmienky  účasti  a ponúkol 
najnižšiu cenu za uskutočnenie diela. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade, ak:

• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto výzve;

• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
• ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;

• nebude predložená ani jedna ponuka.

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Bližšie informácie k predmetu zákazky poskytne starostka obce na č. 0911 470 676.

V Nesluši dňa 23. 10. 2020

Ing. Zuzana Jancová, v. r.
starostka obce

Prílohy
• Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

• Príloha č. 2 Zmluva o dielo
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