
 
Výzva na predkladanie ponúk  

 
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 
Obec Kobeliarovo , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás týmto 

žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „OBNOVA 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRHOV “ 

 
1. Verejný obstarávateľ: 
 
Identifikácia :  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b, ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa  :  Obec Hrhov  
Sídlo: Obec Hrhov, Hrhov č. 363, 049 44 Hrhov  
Štatutárny zástupca:  Ing.LadislavTankó, starosta   
IČO: 00328294      
IČ DPH:   neplatca DPH 
Tel.:    +42158 796 15 86, mob. +421 905 367 720  
E-mail:  sekretariat@hrhov.sk   
Internetová stránka: www.hrhov.sk 

b.) Poverená organizácia pre  verejné   obstarávanie :  
ER – STAVING s.r.o. IČO : 36 714 941 , Šafárikova 39, 048 01 Rožňava  

Tel.: +421 905 921 307 

e-mail:  erstaving@gmail.com  
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b zákona o verejnom obstarávaní.  
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: „OBNOVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRHOV “ 

4. Druh zákazky  : stavebné práce  
   KóD  CVP  :   4500000 
 
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: k.ú. Hrhov   5 mesiacov 
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky): 
Výsledkom  verejného   obstarávania  bude  uzavretie   Zmluvy  o dielo  v zmysle   Obchodného   zákonníka.     
Predmet tejto zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a z NFP Operačného   programu   kvalita  životného   
prostredia   , Prioritná os:   4.Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch   

7. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom verejného obstarávania je : je  realizácia   stavebných   prác  podľa   uvedeného   opisu   predmetu   
zákazky   .   Súčasťou   tejto   výzvy  je   projekt   stavby  a  výkaz  výmer  vypracovaný fi. OON Desing s.r.o., 
Slovenskej  jednoty 48, 040 01 Košice  
 
Projekt dielu ASR rieši návrh obnovy základnej školy v katastrálnom území Hrhov v obci Hrhov v okrese Rožňava. 
Riešený objekt sa nachádza na parcele C KN č. 616. Budova je dvojpodlažná čiastočne podpivničená s plochou 
strechou. 
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Po dlhoročnej prevádzke si objekt žiada rekonštrukciu v snahe zlepšiť jeho tepelno-technické podmienky. 
Rozsah obnovy zahŕňa zateplenie obvodového plášťa aj strechy a výmenu niekoľkých pôvodných drevených okien 
za plastové. 

Konštrukčný systém objektu je murovaný, stropy sú z prefabrikovaných železobetónových panelov. Strecha 
je plochá s krytinou z asfaltových pásov. 

Hlavný vstup do budovy je z juhovýchodnej strany od ulice približne v strede budovy, po vonkajšom schodisku 
sa cez zádverie dostaneme do vestibulu prvého nadzemného podlažia (1.NP), ktoré má výškovú kótu ±0,000 m. 
Vľavo od vestibulu sa nachádza chodba s tromi triedami, vpravo od vestibulu sa nachádza zborovňa a riaditeľňa 
školy. Z vestibulu sú prístupné hygienické priestory (WC dievčatá a miestnosť upratovačky) a schodisko na 
poschodie (2.NP), na podeste schodiska sa nachádza vedľajší vchod do budovy. 

Druhé nadzemné podlažie má výškovú kótu +2,910 m, z chodby sú prístupné hygienické zariadenia (WC 
chlapci a WC učitelia). Vľavo sa chodbou dostaneme do jedálne, dvoch tried a kabinetu, celá táto časť budovy je 
umiestnená vyššie o pár schodov, je na výškovej kóte +3,740 m. Vpravo od chodby so schodiskom sa nachádza 
telocvičňa, z ktorej sa dostaneme do kuchynky a do dvoch predsiení so skladmi a sociálnymi zariadeniami (v.k. 
+2,910 m). Obe predsiene vedú na vnútorné schodisko vedúce do prízemia, do časti kotolne a skladov. Na podeste 
sa nachádza ďalší vedľajší vstup do budovy na SZ fasáde objektu. 

Jeden vedľajší vstup dvojkrídlovými dverami je zo severovýchodnej strany budovy na prízemie (1.NP), kde 
sa nachádza kotolňa, sklady a vnútorné schodisko na 2.NP, ktorým sa dostaneme do časti budovy s telocvičňou. 

V suteréne (1.PP) sa nachádza klubovňa, kuchynka a sklad, nie je spojený so zvyšnou časťou budovy 
vnútorným schodiskom. Vchádza sa tu vedľajším vchodom z juhozápadnej strany budovy. 

Budova základnej školy má hlavný vstup po schodisku v prednej JV časti budovy a spolu štyri vedľajšie vstupy 
- jeden do suterénu na JZ strane, jeden do časti kotolne v prízemí na SV strane a dva na SZ strane vedúce na 
podesty dvoch vnútorných schodísk. 

 
Ak sa vo   výzve  na  predloženie ponuky  alebo  v iných   prílohách   objaví  akýkoľvek   odkaz   na  konkrétny  
výrobok, materiál alebo  zariadenie   , výrobný  postup, značka, patent alebo   typ,  názov alebo   výrobca  za   
účelom   presnej   špecifikácie  ,  uchádzačom   sa umožňuje použiť výrobky , materiál alebo zariadenia   , ktoré   s  
„ ekvivalentné  “ . Ponúkaný   ekvivalent  má  mať   rovnaké   resp.   lepšie parametre ,  ako   zverejnený   parameter  
v o výzve  resp.   podkladoch.   
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  Predpokladaná  hodnota   zákazky       bola   stanovená   
autorom   projektu   , vo   výške   :  179 488,81 € bez  DPH  
  
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  Zákazka bude   hradená   z dotačných   zdrojov  
a finančných   zdrojov verejného   obstarávateľa.  Verejný  obstarávateľ  na  predmet  zákazky  neposkytne  
preddavok. Splatnosť  faktúr sa  stanovuje  na  60 dní od jej doručenia  verejnému   obstarávateľovi.   
 
11. Podmienky účasti: 
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia1: 
a) Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré 

zodpovedajú predmetu zákazky, 
- uchádzač so sídlom v SR doklady nepredkladá, verejný    obstarávateľ overí splnenie týchto podmienok 

účasti vo verejných registroch. ( www.orsr.sk, www.zrsr.sk, ) 
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- uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR, predkladá 
doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky alebo ak 
štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva takýto doklad alebo nevydáva ani 
rovnocenné doklady, možno tento doklad nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte 
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

b) Podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
doloženým podpísaným čestným vyhlásením, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy (podpísané 
štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu 
dodávateľov).2 
Verejný   obstarávateľ zároveň na webovom sídle ÚVO  overí, či oslovení záujemcovia a uchádzači, ktorí predložili 
ponuku, nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
obstarávateľa.  

Upozornenie:Ak právo štátu uchádzača  so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia 
SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym 
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača. 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  najnižšia  cena   
 
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  25.10.2021  do: 15:00 hod.   
 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať. 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.10.2021 o 09:00    hod. Miesto: Kancelária ER -  STAVING s.r.o.Rožňava Otváranie   
obálok   bude neverejné.   Verejný obstarávateľ neumožňuje  účasť na otváraní ponúk uchádzačom .    

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  
V prípade predloženia v listinnej forme je adresa pre doručenie ponuky: 
ER -  STAVING s.r.o., Šafárikova  39, 048 01 Rožňava  
Úradné   hodiny:   pondelok -  piatok  8:00 -  12:00 hod.  
 V prípade predloženia v elektronickej forme je adresa pre doručenie ponuky : 
Email: erstaving@gmail.com  
alebo, 
Elektronický informačný systém pre realizáciu VO (pokiaľ sa uplatňuje): neuplatňuje sa  
Kontaktná osoba na prevzatie listinnej ponuky : Erika Szabadosová  
 
15. Požadovaný obsah ponuky:  
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku ak je doklad alebo dokument 
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre 
ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad do štátneho jazyka. 

1. Identifikačné údaje o uchádzačovi, resp. členoch skupiny dodávateľov, t.j. obchodný názov a sídlo 
alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové 
spojenie meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová adresa.  
doklady a dokumenty musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov.    
ponuka sa predkladá v jednom vyhotovení, ktoré je potrebné označiť názvom zákazky (predmet 
emailu s ponukou alebo obálky ponuky) V prípade,  že  uchádzač   predkladá   ponuku  elektronicky,   
v predmete  uvedie  názov  zákazky – ponuka.   
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2. Návrh zmluvy o dielo (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov), ktorý bude v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy 

3. Rozpočet diela (ocenený výkaz výmer) s uvedením cien za zhotovenie Diela. 
4. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (vyplnený podľa vzoru v prílohe č. 2 tejto 

výzvy) (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. 
za skupinu dodávateľov). 

5. Vyplnené   a podpísané  priložené   prílohy  k tejto   výzve   
 
16. Vyhodnotenie ponúk: 

a)  Podľa stanovených pravidiel uplatnenia kritéria budú ponuky hodnotené za celý predmet zákazky. 
Poradie ponúk bude určené vzostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa 
umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou celkovou cenou za celý predmet zákazky uvedenou 
v EUR vrátane DPH. 
b) Navrhnutá cena bude v ponuke v členení: 

- celková cena diela v EUR bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH v EUR, 
- celková cena diela v EUR vrátane DPH. 

c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 
je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH a uvedie cenu bez DPH, bude 
sa hodnotiť cena celkom. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak sa úspešný uchádzač, ktorý 
v ponuke uviedol, že po uzatvorení zmluvy nebude platiteľom DPH, stane po predložení ponuky alebo po 
uzatvorení zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 
d) Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z 
tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento uchádzač nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. 
Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu 
vrátane DPH. Verejný obstarávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre 
DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z.. 

             e) Pri vypĺňaní výkazu výmer je potrebné, aby uchádzač dodržal tieto zásady: 
a) musí uviesť jednotkovú cenu každej položky prác, použitého materiálu a služieb uvedených 

vo výkaze výmer, 
b) cena príslušnej položky práce, použitého materiálu alebo služby  je daná súčinom 

jednotkovej ceny a množstva uvedeného k danej položke, 
c) celková cena  za všetky práce, použité materiály a služby súvisiace s predmetom zákazky 

je daná súčtom cien jednotlivých položiek použitých materiálov, prác a služieb, 
d) zaokrúhľovanie jednotkových cien a celkovej ceny na 2 desatinné miesta musí byť v zmysle 

matematických pravidiel.   
Jednotkové ceny z ponuky musia byť dodržané ako maximálne jednotkové ceny počas celého trvania zmluvy.  
 

• Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie 
ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača 
nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo 
doplnenie predložených dokladov.  

 
• Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 

a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na 
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  

 



• Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým 
uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom 
elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.   

• Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením predmetu 
zákazky a zmluvných podmienok, t.j. najmä náklady na prácu, práce súvisiace s dodaním a dovozom 
zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a konštrukcií, všetky stroje, 
vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a pomocné práce (napr. montážne 
zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, drobné a pomocné materiály, kontrolu zhotoviteľa, 
montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, 
náklady na opravy a údržbu v záručnej lehote, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, 
dokončenie, individuálne odskúšanie, komplexné skúšky technologického zariadenia, všeobecné riziká a 
zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, 
zabezpečenie   dopravných   značiek   počas  realizácie   prác  súvisiacich   so   zvláštnym   užívaním  
komunikácie   , spolupráca a koordinácia so subdodávateľmi, vrátane všetkých kontrol, funkčných skúšok, 
aj skúšobných prevádzok. 

• Výsledok  vyhodnotenia   ponúk  bude  oznámený  e-mailom podľa  §  55 ZVO.  
 
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  Zákazka  bude   financovaná  
prostredníctvom        operačného   programu   Operačný  program   kvalita  životného   programu   Prioritná  os : 
4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch a zo  zdrojov  verejného  
obstarávateľa.     

• S ohľadom na skutočnosť, že predmet zákazky je spolufinancovaný z fondov EÚ, verejný obstarávateľ 
informuje uchádzačov/záujemcov, resp. iné hospodárske subjekty o stanovení osobitných podmienok 
plnenia zmluvy a to: 

• Vzhľadom na to, že predmet tejto zmluvy je spolufinancovaný z rozpočtu EÚ, zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť 
výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky zo strany akýchkoľvek oprávnených 
osôb a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť; oprávnenými osobami sú najmä: 

o Poskytovateľ a ním poverené osoby; 
o Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby; 
o Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 
o Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu; 
o Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 
o Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
o Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
 
19. V predmetnom verejnom obstarávaní bude uplatnený sociálny aspekt. Bližšia špecifikácia v Návrhu zmluvy 
o dielo, ktorá je súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk. 
 
20. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto zmluva nadobudne účinnosť len za 
podmienky, resp. až vtedy, keď dôjde k schváleniu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného 
príspevku. Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi túto skutočnosť bezodkladne po jej oznámení zo strany 
príslušného poskytovateľa, resp. ním určenej alebo poverenej osoby.  

21.  Všetky podmienky realizácie predmetu zákazky sú uvedené v tejto výzve, zmluve o dielo, projektovej 
dokumentácii a ostatných podkladoch (vrátané povolení a vyjadrení príslušných orgánov), ktoré sú prílohou tejto 
výzvy. 
- Komunikácia  v tomto   verejnom  obstarávaní  bude uskutočňovaná  slovensky a výhradne cez  e-mailovú adresu   :   

erstaving@gmail.com 
 

mailto:erstaving@gmail.com


- Verejný   obstarávateľ  môže  zrušiť použitý   postup  verejného   obstarávania  v zmysle   § 57 ZVO.  
 
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) 

a f), alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). 
 
22. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 13.10.2021  
 

 

 

 

Ing.Ladislav Tankó   v.r. 
Starosta   obce   
 
 
 
 
 
 
 
Erika Szabadosová 
Poverená   osoba  VO   
 
 
Prílhy:  

• Návrh na  plnenie   kritéria  
• Zmluva  o dielo  -   Návrh 
• Výkaz  výmer 
• PD  
• ČV  zákaz   účasti  
• Subdodávatielia  
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