
Obec Držkovce, 982 62 Držkovce 76, IČO 00590533 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 z. č. 343/2015 Z. z.  

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Verejný obstarávateľ: Obec   Držkovce 

Adresa:    982 62  Držkovce 76 

Zastúpený:   Mgr. Mária Duszová – starosta obce 

IČO:    00590533    

Kontaktná osoba:  Mgr. Mária Duszová 

E-mail:    ocu.drzkovce@gmail.com 
Telefón:   047/ 559 64 36 

 

2.  Názov zákazky  

 

„.......................“ Názov projektu 

 

3.  Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

 

Predmet zákazky je definovaný Štúdiou realizovateľnosti „Názov“, ktorý vypracoval ENVEX 

s.r.o., Šafárikova 91, 048 01  Rožňava, zodpovedný riešiteľ Ing. Marián Bachňák v 06/2016 

a Podrobnej kalkulácie nákladov a ich špecifikácie zo dňa ................. Štúdia tvorí prílohu č. 2, 

slepý výkaz výmer   príloha č.3. 

 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky 

 

..................€ bez DPH.  

 

5.  Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky 

 

3 mesiace 

 

6.  Financovanie zákazky 

 

Zákazka bude financovaná z - vlastné zdroje, cudzie zdroje z Environmentálneho fondu        

(v prípade kladného posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2016). Verejný 

obstarávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti 30 dní od doručenia faktúry. 
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7.  Podmienky účasti 

7.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní (ZVO). Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie 

dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

(kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo z obchodného registra). 

 

8.  Obsah ponuky 

 

Ponuka musí obsahovať:  

8.1. Kópiu dokladu o oprávnení podnikať v zmysle §32 ods. 2 písm. e) Zákona č. 343/2015 

8.2. Ponuku – vyplnenú prílohu č. 1 k tejto výzve. 

8.3. Nacenený výkaz výmer.  

8.4. Podpísaný návrh zmluvy vrátane navrhovanej ceny. 

 

9.  Miesto dodania predmetu zákazky 
 

Miesto predmetu zákazky: Katastrálne územie obce Držkovce 

 

10. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky  
 

a. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky 

a jeho okolia tak, aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať 

na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu 

zákazky. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného 

predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u kontaktnej osoby určenej 

pre obhliadku miesta uskutočnenia prác Mgr. Mária Duszová  t. č. 047/ 559 64 36, e-mail: 

ocu.drzkovce@gmail.com 

 

b. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania požadovaného predmetu zákazky idú na 

ťarchu záujemcu. 

 

11. Predkladanie ponúk 

 

Ponuky je potrebné doručiť na mailovú adresu osoby poverenej verejným obstarávateľom: 

ocu.drzkovce@gmail.com v lehote na predkladanie ponúk s označením v kolónke predmet:  

„Prieskum trhu – Projekt C4: „..............................................................“.  Ponuka doručená po 

uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi. 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk 

 

10.10.2016, 10:00 hod. 

 

13. Lehota viazanosti ponúk 

 

Dátum 31.10.2016 

 

 

14.  Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 
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14.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: 

 

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – najnižšia cena vrátane DPH.   

 

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke  
 

Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

a. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. 

 

b. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie 

v zložení: 

- cena bez DPH, 

      - výška DPH v %, 

      - výška DPH v EUR, 

      - navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH („navrhovaná zmluvná cena“). 

 

c. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu (v bode 

14.1. „navrhovaná zmluvná cena“). Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, 

upozorní/uvedie v ponuke. 

 

16. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu 

 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční  dňa 10.10.2016 o 11.00 hod. 

 

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou 

hodnotou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou hodnotou na poslednom 

mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu za jednotlivé 

položky. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

 

17. Ponuka  je súčasťou  prieskumu trhu. Vyhodnotenie ponúk sa neriadi ustanoveniami         

§ 53 ZVO. 

 

Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvy o dielo v lehote viazanosti ponúk do 31.10.2016. 

Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s Výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou 

predloženou úspešným uchádzačom. Pri podpise zmluvy predloží víťazný uchádzač originály, 

alebo overené kópie dokladov podľa bodu 8. Výzvy. 

 

18. Ďalšie informácie 

 

Komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na 

komunikáciu e-mailovú adresu: ocu.drzkovce@gmail.com.  

 

Príjemca  elektronickej pošty je  povinný potvrdiť prijatie každej správy v písomnej odpovedi. 

Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu. 

Zhotoviteľ  je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
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stavebnými prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

dotácie, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvy oboma zmluvnými stranami, účinnosť po jej 

zverejnení, pričom účinnosť uzatvorenej zmluvy je podmienená uplynutím odkladnej 

podmienky, ktorá spočíva v poskytnutí dotácie, o ktorú sa verejný obstarávateľ uchádza. 

 

 

 

 

Držkovce, ......................... (dopísať dátum odoslania výzvy uchádzačom) 

 

 

Spracoval: Mgr. Mária Duszová 

      

 

 

                                                              

            

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

                                            Mgr. Mária Duszová 

                        Starosta obce Držkovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:   

1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

2. Štúdia realizovateľnosti 

3. Slepý výkaz – výmer 

4. Návrh Zmluvy o dielo 



Príloha č.1 

k Výzve na predkladanie ponúk - prieskum trhu - Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 

z. č. 343/2015 Z. z. 

 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA 

 

Verejný obstarávateľ: Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa 

 

Názov zákazky: „Projekt C4: Tornaľa - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom“ 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 

 

Obchodný názov: 

Adresa sídla uchádzača: 

IČO:  

Kontaktná osoba: 

Telefón: 

Mail: 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria, ktorý je platcom DPH: 

Cena bez DPH                             EUR 

Výška DPH v %                            % 

Výška DPH v EUR                            EUR 

Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

(„navrhovaná zmluvná cena“) 

                           EUR 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria, ktorý nie je platcom DPH: 

Celková navrhovaná zmluvná cena  („navrhovaná 

zmluvná cena“) 

                           EUR 

 

Týmto čestne vyhlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami určenými 

verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk a že všetky dokumenty a údaje 

uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné a  podpísané štatutárnym zástupcom  alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača. Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov 

nepravdivého čestného vyhlásenia.  

 

V ............................... dňa ....................  

 

 

 

 

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

 Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky
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Výkaz výmer                 

Projekt C4:  TORNAĽA - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom             

Objekt:   Skládka - Tornaľa Králik, pri Slanej     Objednávateľ:    Mesto Tornaľa     

          Zhotoviteľ:          

JKSO:            Dátum:         

                    

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková v 
€ bez 20% 

DPH 

Dodávka Montáž 
Cena celkom v € 
bez 20 % DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

   HSV Práce a dodávky HSV       

   1 Zemné práce       

                    

1 12210 1403 
výkopy v zemníkoch  s prehodením výkopku do 3 m nad 1000 do 10000 
m3 m3 1 400,000      

2 16220 1101 vodorovné premiestnenie výkopku so zložením do vzdialenoti 20 m  m3 750,000      

3 16220 1102 
vodorovné premiestnenie výkopku so zložením do vzdialenoti nad 20  do 
50 m  m3 650,000      

4     preprava odpadov, 1 tona na 10 km vzdialenosť t 920,000      

5     zneškodnenie KO na skládke  t 920,000      

6     úprava pláne bez zhutnenia m2 3 800,000      

7     deratizácia plochy po likvidácii nelegálnej skládky m2 3 800,000      

   Spolu bez DPH  

   Spolu s 20% DPH  

8     poplatok za uloženie odpadu (nepodlieha 20 % sadzbe DPH) t 920,000      

   CELKOM - investičné náklady  

   Neinvestičné náklady  

   Cudzie zdroje - dotácia z EF  

   Vlastné zdroje - z rozpočtu mesta  
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Výkaz výmer                 

Projekt C4:  TORNAĽA - Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom             

Objekt:   Skládka - Dobšinského ulica     Objednávateľ:    Mesto Tornaľa     

          Zhotoviteľ:          

JKSO:            Dátum:         

                    

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková v 
€ bez 20% 

DPH 

Dodávka Montáž 
Cena celkom v € 

bez 20% DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

   HSV Práce a dodávky HSV       

   1 Zemné práce       

                    

1 12210 1403 
výkopy v zemníkoch  s prehodením výkopku do 3 m nad 1000 do 10000 
m3 m3 1 550,000      

2 16220 1101 vodorovné premiestnenie výkopku so zložením do vzdialenoti 20 m  m3 850,000      

3 16220 1102 
vodorovné premiestnenie výkopku so zložením do vzdialenoti nad 20  do 
50 m  m3 700,000      

4     preprava odpadov, 1 tona na 10 km vzdialenosť t 1 050,000      

5     zneškodnenie KO na skládke  t 1 050,000      

6     úprava pláne bez zhutnenia m2 1 250,000      

7     deratizácia plochy po likvidácii nelegálnej skládky m2 1 250,000      

   Spolu bez DPH  

   Spolu s 20 % DPH  

8     poplatok za zneškodnenie odpadu (nepodlieha 20 % sadzbe DPH) 
t 1 050,000      

   CELKOM  

   Neinvestičné náklady  

   Cudzie zdroje - dotácia z EF  

   Vlastné zdroje - z rozpočtu mesta  

 


