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OBEC VEĽKÝ HOREŠ 

DRUŽSTEVNÁ ULICA 333/2, 076 52 VEĽKÝ HOREŠ 

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“). 

Predmet zákazky: „Stavebný dozor pre zákazku „Obnova cesty Veľký Horeš (SR) - Nagyrozvágy 

(MR)“ 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:  Obec Veľký Horeš 
Sídlo organizácie: Družstevná ulica 333/2, 076 52 Veľký Horeš 
Štatutárny orgán: PaedDr. Zoltán Pál, starosta 
IČO:  00332089 
DIČ: 2020730613 

Kontaktná osoba: Ing. Lucia Priadková 

Mobilný telefón: +421 918 566 382 

E-mail: lucia.priadkova@ultimaratio.sk 

 
Obec Veľký Horeš je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). 

2. Názov predmetu zákazky: Stavebný dozor pre projekt „Obnova cesty Veľký Horeš (SR) - 
Nagyrozvágy (MR)“ 

3. Druh zákazky: Služby 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

5. Hlavné miesto poskytnutia služby: Obec Veľký Horeš, v súlade s projektovou dokumentáciou. 

6. Typ zmluvy: Mandátna zmluva 

7. Termín poskytnutia služieb: 

− V súlade s projektovou dokumentáciou 

− Predpokladaný začiatok stavebných prác: 01.03.2022 

8. Platobné podmienky: v súlade s Mandátnou zmluvou 

9. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je poskytnutie služby: Stavebný dozor pre projekt „Obnova cesty Veľký 
Horeš (SR) - Nagyrozvágy (MR)“, podľa špecifikácie a rozsahu predmetu zákazky (Príloha E.1 
tejto Výzvy). 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v prílohách E.1. tejto výzvy. 
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10. Spoločný slovník obstarávania:  

71247000-1 Dohľad nad stavebnými prácami 
71251000-2 Architektonické služby a stavebný dozor 
71520000-9 Stavebný dozor 
71521000-6 Stavebný dozor na stavenisku 

11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bude 
určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača 
bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie 
predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO. 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a 
spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku z Programu spolupráce Interreg V-A 
Slovenská republika-Maďarsko, prostredníctvom projektu s názvom „Road links development 
between Nagyrozvágy  (HU)  and  Veľký  Horeš  (SK)“ ID: SKHU/1802/3.1/008 

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 
Názov projektu: Road links development between Nagyrozvágy (HU) and Veľký Horeš (SK) 
ID: SKHU/1802/3.1/008 

13. Podmienky účasti:  
Od uchádzača sa na preukázanie osobného postavenia vyžaduje: 

• Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený poskytovať 
službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 

• Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení poskytovať službu, ktoré 
zodpovedá predmetu zákazky, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v 
príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný. 

• Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo 
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

• Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona o VO. Túto skutočnosť si 
overí verejný obstarávateľ sám na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. V 
prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho 
ponuka hodnotená. 

• Uchádzač musí spĺňať podmienku podľa 40 ods. ods. 6 písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní t.j , že u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 
zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom 
obstarávaní) – túto skutočnosť verejný obstarávateľ skúma  počas celého procesu 
verejného obstarávania. 

Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:  
- v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom alebo, 
- čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené 

verejným obstarávateľom,  
- v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný 

obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným 
orgánom iného členského štátu Európskej únie, ak uchádzač nepredloží doklady 
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preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný 
obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v 
zozname hospodárskych subjektov. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH. 

Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém 

Ponuke s najnižšou celkovou cenou  predmetu zákazky bude priradené prvé miesto  ostatným 
ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá  sa umiestni na prvom 
mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami. 

15. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky: 
11.1  Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s Kalkuláciou ceny uvedenou v Prílohe č.1 

tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 
Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe zmluvy uzavretej 
s verejným obstarávateľom. Faktúra bude vystavená v súlade so zmluvou.  

11.2 Platobné podmienky a termíny úhrad sú uvedené v Návrhu zmluvy tvoriacom prílohu 
tejto Výzvy. 

16. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 29.09.2021, do: 9:00 hod. 

Ponuky s obsahom podľa bodu 17. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote predkladanie 
ponúk v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: lucia.priadkova@ultimaratio.sk. 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 

17. Požadovaný obsah ponuky: 

• Navrhovanú cenu predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy, podpísanú 
štatutárnym zástupcom uchádzača; 

• Návrh mandátnej zmluvy doplnený uchádzačom v súlade s Prílohou č. 2 tejto Výzvy, 
podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača; 

• Podpísané Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO - Príloha č. 3 tejto Výzvy 

• Podpísané Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov - Príloha č. 4 tejto 
Výzvy 

• Identifikačné údaje uchádzača - Príloha č. 5 tejto Výzvy 

• Doklady podľa bodu 13. tejto Výzvy, 

• Editovateľná podoba Výzvy na predkladanie ponúk sa nachádza: 
https://pluto.ultimaratio.sk/lpvos/1557/ 

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: Štátny jazyk - slovenský jazyk (alebo český jazyk) 

19. Zákazka sa týka  projektu  financovaného z fondov Európskej únie: ÁNO/NIE 

20. Uzavretie zmluvy  
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom 
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.  
Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania bude 
uzavretie zmluvy. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. 
Zmluva musí byť uzatvorená v súlade so ZVO, podmienkami uvedenými v tejto výzve a s 
ponukou úspešného uchádzača. 
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21. Ostatné požiadavky 
a. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je 

v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať 
informácie, ktoré sa získali za verejné financie. 

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy 

a relevantných informácii podľa §117 ZVO. 

22. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  
-  nebude predložená ani jedna ponuka, 
-  budú predložené iba dve ponuky, 
-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve, 
-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené 

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 16.09.2021 

Neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy: 

Príloha č. 1 - Navrhovaná cena predmetu zákazky 
Príloha č. 2 - Návrh mandátnej zmluvy 
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO 
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
Príloha č. 5 - Identifikačné údaje 

Prílohy opisu predmetu zákazky: 

Príloha E.1 - Špecifikácia a rozsah predmetu zákazky 
Príloha E.1 - Projektová dokumentácia 
 

V súlade so ZVO a jednotnou príručkou k procesu VO vypracoval(a):  

Ing. Lucia Priadková 

kontaktná osoba verejného obstarávateľa 


