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Dátum: 21.1.2015 
Miesto: Bratislava 
Evidenčné číslo VO: BV/2015/36 

 
 

V   Ý   Z   V A 
 

PRÁCE 
 

na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky  
v súlade s ust. § 9 ods. 9 a nasl. zák. č. 25/2006 Z.z. (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Mandant:  Obec Brestovec 
Sídlo:  Brestovec č. 86, 946 17 Brestovec 
IČO:  00 306 380 
DIČ:  SK2021014721 
Zastúpený:  Peter Tóth, starosta 
Tel:                +421 35 7780083 
Mobil:                +421 905 360 000 
E-mail:              obec@brestovec.eu  
 
Kontaktná osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: 
Organizácia:  B&V Pro s.r.o. 
Sídlo:   Uralská 15, 040 12 Košice 
Poštová adresa:  Družstevná 2, 831 04 Bratislava 
IČO:  47 114 207 
IČ DPH:  SK2023769022 
kontaktná osoba:  Ing. Beatrix Bárány 
mobil:   +421 905 580 452 
e-mail:  vo1@bvpro.sk  
web:  www.bvpro.sk 

 
 
2. Typ zmluvy:  Verejný obstarávateľ uzavrie s jedným, t. j. úspešným uchádzačom, na základe výsledkov 

verejného obstarávania Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov.. Verejný obstarávateľ návrh zmluvy uviedol v prílohe č. 2 tejto výzvy. 

 
3. Názov predmetu zákazky 
 

„REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV A VÝSTAVBA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK“  
 

4. Stručný opis predmetu zákazky, celkové množstvo a rozsah 
 

Predmet zákazky je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
s predmetom podrobne vymedzeným  v tejto výzve.  
 
4.1 Stručný  opis:  
Predmet zákazky rieši novostavbu murovanej jednopodlažnej autobusovej zastávky, ktorá bude postavená na 
pozemku č. 159/1 v obci Brestovec, okres Komárno a obnovu chodníkov v parku. Novostavba bude slúžiť ako 
autobusová zastávka. Má obdlžníkový pôdorysný tvar a je zastrešený pultovou strechou. Objekt je situovaný na 
hranici pozemku. Okolo spevnených plôch bude chodník a miestna komunikácia. Vonkajšia materiálová a 
farebná zastávky bola navrhnutá v súlade s požiadavkami investora. Fasáda je navrhnutá z fasádnych tehál 
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farby „carmine gesinteld“. Strešná krytina je navrhnutá z číreho lexanu. Nosný systém je navrhnutý z pálených 
tehál Heluz. Základnou časťou obnovy chodníkov v parku bude rekonštrukcia chodníkov. Ako nášlapná vrstva 
chodníkov bude používaná dlažba Top zóna antiko rozmeru 200x100mm. Predmet zákazky je podrobne 
vymedzený v prílohe č. 1 tejto výzvy. 
 
4.2 Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne 

alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO): 
Hlavný predmet:  45233140-2 Práce na ceste 
Doplnkový predmet: IA13-5  Rekonštrukcia 
 
Hlavný predmet:  45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 

45213315-4  Stavebné práce na prístreškoch autobusových zastávok 
 

4.3 Predpokladaná hodnota zákazky:  23 323,49 EUR bez DPH 
 
 
5. Miesto dodania predmetu zákazky  

Miesto stavby:  Katastrálne územie Brestovec, č.p 159/1 
Katastrálne územie:  Brestovec 
Okres:    Komárno 
Kraj:   Nitrianský 
 

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 
Ak výsledkom súťaže bude hodnota  priemeru všetkých ponúknutých cien rovnaká alebo vyššia ako 30 000 EUR 
bez DPH v súlade s   §  4 ods. 3 písm b) bod 2 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ neuzavrie s 
úspešným uchádzačom v prílohe uvedenú zmluvu, ale na pôvodný predmet zákazky ďalej použije postup – 
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska v zmysle § 100 - 102  zákona o verejnom obstarávaní, 
verejná súťaž, a tento prieskum trhu bude slúžiť ako podklad na určenie predpokladanej hodnoty zákazky. 
 
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti  

NIE    ÁNO  
 

8. Možnosť predloženia variantných riešení 
NIE    ÁNO  
 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: Termín dodania predmetu zákazky: maximálne do 5 
mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom. 

 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkazy na dokumenty, v ktorých sa 

uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný z programu rozvoja vidiela 2014-2020, opatrenie: 7 – 
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, ďalej zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať 
bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Obchodné a zmluvné podmienky verejný 
obstarávateľ uvádza v prílohe č. 2 (zmluva o dielo) tejto výzvy. 

 
11. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom: 

 
11.1 Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania sa bude uskutočňovať podľa § 18 

ods. 1 zákona o VO písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v slovenskom jazyku. 
Umožňuje sa komunikácia a výmena informácií aj v českom jazyku.  

11.2 Elektronický prostriedok na komunikáciu a výmenu informácií v procese verejného obstarávania je 
určený - elektronický nástroj EVOSERVIS verzia 1.0 (ďalej len EN EVOSERVIS“).  

11.3 Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude 
prebiehať výhradne prostredníctvom komunikačného rozhrania EN EVOSERVIS.  
 

12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: 
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12.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je za účelom overenia si skutkového stavu dodania 
predmetu zákazky potrebného k vypracovaniu cenovej ponuky. Obhliadky miesta vykoná uchádzač podľa 
vlastnej potreby. 

12.2 Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky nie je určená. V prípade záujmu uskutočnenia obhliadky 
uchádzač požiada o obhliadku prostredníctvom otázky o možnosti obhliadky zaslanej prostredníctvom 
systému EN EVOSERVIS. 
 

13. Podmienky účasti uchádzačov: 
13.1 Verejný obstarávateľ v rámci zákazky a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní požaduje 

preukázať doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce na predmet zákazky v zmysle § 26 ods. 1 
písm. f) spôsobom v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ 
priíjme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné a ekvivalentné. 
 

14. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných   za plnenie zmluvy: 
Nie  
 

15. Ponuka  
 

15.1 Vyhotovenie ponuky: 
15.1.1 Ponuka je  vyhotovená a predložená v elektronickej podobe prostredníctvom systému EN EVOSERVIS. 

Musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.  
15.1.2 V zmysle Výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy pri 

zverejňovaní súborov na web stránke je potrebné dodržať nasledovné formáty súborov: 
-‐ (.pdf, .rtf, .html, .htm, .odt, .txt) pri textových výstupoch,  
-‐ (.rtf, .html, .htm, .pdf, .odt a .txt) výstupy pri súboroch obsahujúcich tabuľky,  
-‐ (.zip, .tar, .gz, .gz, .tar, .gz) pre kompresiu súborov,  
-‐ (.gif, .jpg, .tif, .swf, .svg) pri grafických súboroch.  

15.1.3 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači pri predkladaní elektronickej časti ponuky dodržali 
komunikačné formáty v súlade s vyššie citovaným Výnosom.  

15.1.4 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace doklady v ponuke musia byť v ponuke predložené ako 
prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

 
15.2 Obsah ponuky 
• titulný list ponuky – uchádzač taktiež uvedie, či je platcom resp. nie je platcom DPH; 
• Vyplnený návrh zmluvy o dielo; 
• Rozpočet – cenové ocenenie predmetu zákazky podľa prílohy č. 1a resp. 1b  tejto výzvy v závislosti od 

toho, či uchádzač je platca resp. neplatca DPH (príloha č. 1 zmluvy o dielo); 
• Časový a vecný harmonogram prác (príloha č. 2 zmluvy o dielo) ; 
• doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce na predmet zákazky v zmysle § 26 ods. 1 písm. f) 

spôsobom v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní; 
• čestné prehlásenia v zmysle prílohy č. 3 yejto výzvy. 
 
15.3   Náklady na prípravu ponuky 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku 
voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
15.4   Predkladanie  ponuky 

15.4.1 Uchádzač predloží elektronickú ponuku v lehote na predkladanie ponúk.  
15.4.2 Ponuka sa predkladá elektronicky prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja  EN 

EVOSERVIS umiestnenom na webovej adrese https// www.evoservis.sk/ … / k zákazke pod 
názvom „Rekonštrukcia chodníkov a výstavba autobusových zastávok“.. 

15.4.3 Vyhotovenie ponuky znamená - vloženie požadovaných dokladov a dokumentov k ponuke do 
príslušnej časti, predloženie ponuky. 

15.4.4 V predloženej časti ponuky do certifikovaného elektronického nástroja EN EVOSERVIS musia 
byť pripojené požadované naskenované doklady uvedené v tejto výzve. 

15.4.5 V prípade, že elektronická ponuka nebude vyplnená, čiastočne vyplnená alebo nebudú vložené 
požadované doklady, dokumenty, certifikovaný elektronický nástroj  EN EVOSERVIS ponuku 
nezaregistruje a uchádzača bude informovať, že elektronická ponuka nebola prijatá. Certifikovaný 
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elektronický nástroj  EN EVOSERVIS bude uchádzača informovať, čo má vykonať aby bola 
elektronická ponuka úspešne prijatá. 

15.4.6 Po odoslaní ponuky certifikovaný elektronický nástroj  EN EVOSERVIS informuje uchádzača, že 
ponuka bola úspešne prijatá. Uchádzač si môže skontrolovať svoju odoslanú ponuku. Ak ponuka 
bola odoslaná, certifikovaný elektronický nástroj  EN EVOSERVIS informuje uchádzača, že k 
predmetnej zákazke už ponuku podal s informáciou navrhovaných kritérií na vyhodnotenie ponúk a 
zoznamom príloh. 

15.4.7 Uchádzač po prihlásení do certifikovaného elektronického nástroja  EN EVOSERVIS v 
PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZKACH vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného 
formulára na príjem ponúk. 

15.4.8 Každý uchádzač môže v súťaži predložiť iba jednu ponuku. 
 

16. Cena 
16.1  Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača bude 

vyjadrená v mene EUR s presnosťou na dve desatinné miesta.  
16.2 Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.15/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č.15/1996 Z. z. o cenách. 

16.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie 
v zložení: 

A) navrhovaná ponuková cena bez DPH, 
B) suma DPH, 
C) navrhovaná ponuková cena vrátane DPH. 

16.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 
je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

16.5 Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženého cenníka uvedie navrhovanú jednotkovú 
zmluvnú cenu za každú jednotlivú položku predmetu zákazky. Celková cena za dodanie predmetu 
zákazky je daná súčtom všetkých medzisúčtov/súčinov jednotkových cien a celkového počtu daných 
položiek, uvedených v zozname položiek. Pod cenou sa rozumie suma, ktorej hodnota je vyššia ako 
0,00 EUR. Uchádzači uvedú svoje jednotkové ceny zaokrúhlené na maximálne 2 desatinné miesta. 

16.6 Navrhovaná celková cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, súčet/sumár 
všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek. 

 
17. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk  
17.1 Lehota na predkladanie ponúk:  2.2.2016 čas: 9:00 h 

 
18. Hodnotenie ponúk: 
Dátum a čas otvárania ponúk:  2.2.2016 čas: 9:30 h 
Adresa otvárania a hodnotenia ponúk: 
Organizácia:   B&V Pro s.r.o. 
Poštová adresa:   Družstevná 2, 831 04 Bratislava 
 
 
19. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
19.1 Verejný obstarávateľ stanovuje nasledovné kritéria na vyhodnotenie ponúk uchádzačov: 

• Cena v EUR s DPH 
 

19.2 Definícia kritérií: 
• cena – je celková cena za dodanie predmetu zákazky, vyjadrená v eurách s DPH resp. celkom v eurách 

(v prípade uchádzača, ktorý je neplatca DPH), ponúknutá uchádzačom na základe vyplneného 
rozpočtu v zmysle prílohy č.1). 

 
19.3    Váha kritérií:                                                               max. počet bodov: 
 

• cena 100 bodov 

 
19.4 Pravidlá uplatnenia kritérií: 
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Cena za celý predmet zákazky: Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou 
navrhovanou cenou za dodanie predmetu zákazky. Pri ostatných ponukách sa bodové hodnotenie tohto 
kritéria vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za predmet zákazky platnej ponuky a navrhovanej 
ceny za predmet zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov 
pre toto hodnotené kritérium. 

 
19.5 Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané určením/pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných 

údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky. 
 

19.6 V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jediná ponuka, body sa neprideľujú a skúma sa prijateľnosť 
ponuky pre obstarávateľa. 
 

19.7 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého  ponuka dosiahne   najvyššiu číselnú hodnotu 
bodového ohodnotenia. Ostatní uchádzači budú neúspešní.  
 

20. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:      30.6.2016 
 

21. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:   Áno. Predmet zákazky bude 
financovaný z programu rozvoja vidiela 2014-2020, opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo 
vidieckych oblastiach, ďalej zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. 

 
22. Požadované zábezpeky a záruky  
20.1 Zábezpeka ponuky sa nepožaduje.  

 
23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
23.1 Dokumenty a doklady, ktorých predloženie sa vyžaduje musia byť predložené v origináli alebo v overenej 

kópii originálu a musia byť podpísané štatutárnym orgánom záujemcu alebo splnomocnenou oprávnenou 
osobou, ak v príslušnom bode nie je uvedené inak. Ak tieto budú podpísané splnomocnenou oprávnenou 
osobou, v takom prípade záujemca predloží aj originál alebo overenú fotokópiu splnomocnenia tejto 
osoby na zastupovanie.  

23.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú 
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo predložené ponuky nebudú pre 
verejného obstarávateľa výhodné. 

23.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerokovať a neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa 
podstatne zmenia podmienky, za ktorých sa zákazka verejného obstarávania vypísala. 

23.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť.  

23.5 Ďalej verejný obstarávateľ upozorňuje, že uskutočnením tohto verejného obstarávania  nevyplýva pre 
neho záväzok uzavrieť zmluvu s úspešným alebo s niektorým z uchádzačov. Zmluva bude nadobudne 
účinnosť až po odsúhlasení nenávratných finančných prostriedkov a postupu verejného obstarávania 
 

       
14. Prílohy výzvy: 
 
Príloha č. 1. Dokumentácia k stavbe 
Príloha č. 2. Návrh zmluvy o dielo 
Príloha č. 3. Čestné prehlásenia 
 
     _________________________                                            

               Ing. Beatrix Bárány                             
             splnomocnená osoba    

                na verejné obstarávanie 
 

 


