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ŠTEFÁNIKOVA 747, 908 73 VEĽKÉ LEVÁRE 
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

(zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác) 

Obec Veľké Leváre, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

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

Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s 

názvom: 

 

„Multifunkčné ihrisko 40x20 v obci Veľké Leváre” 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov organizácie: Obec Veľké Leváre 

Sídlo organizácie:  Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre 

IČO: 00310115 

DIČ: 2021039878 

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Richard Nimsch 

Telefón: 034/ 2023107 

E-mail: starosta@levare.sk 

Internetová stránka: www.levare.sk 

2) Názov predmetu zákazky (logických celkov):  

Logický celok č.1: Multifunkčné ihrisko 40x20 

3) Predpokladaná hodnota zákazky:  

Predpokladanú hodnotu zákazky stanovil verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených 

v § 5 a §6 ZVO vo výške:  59 811,51EUR bez DPH 

4) Opis predmetu zákazky 
Predmetom verejného obstarávania k zákazke s názvom: „Multifunkčné ihrisko 40x20 v obci Veľké 

Leváre” je uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu financovaného z OP Program rozvoja 

vidieka.  

 

Rozsah stavebných prác: v rozsahu výkazu výmer a v zmysle projektovej dokumentácie, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov  

  

Záručná doba: 60 mesiacov   

 

Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré 

požaduje dodržať pre daný predmet zákazky. V prípade, že verený obstarávateľ použil v rámci opisu 

predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo 

miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods.3 ZVO predložiť ponuku i na technický 

a funkčný ekvivalent 

mailto:ocuvl@levare.sk
http://www.levare.sk/


OBEC VEĽKÉ LEVÁRE 

ŠTEFÁNIKOVA 747, 908 73 VEĽKÉ LEVÁRE 

 

Tel.: 034/7794316 • E-mail: ocuvl@levare.sk  •  www.levare.sk  

IČO: 00310115 • DIČ: 2021039878 • IBAN: SK67 0200 0000 0000 0222 5182 

Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. 

Miesto dodania diela: Obec Veľké Leváre, parcela č. 257/1, k.ú. Veľké Leváre  

5) Hlavný kód CPV  

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

45236110-4 stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská 

6) Miesto a spôsob predloženia/doručenia ponuky:  

Uchádzač predloží ponuku vypracovanú v súlade s bodom 13 tejto Výzvy na predloženie ponuky 

poštou, osobne na adresu Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre, alebo emailom 

na: starosta@levare.sk. 

7) Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  

Ing. Richard Nimsch 

8) Miesto dodania predmetu zákazky: 

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Veľké Leváre  

9) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do: 20.11.2019 do 12:00 hod. Rozhodujúci je termín 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky predložené po tomto stanovenom termíne 

nebudú zaradené do vyhodnocovania a budú vrátené uchádzačovi neotvorené. Uchádzač môže predložiť 

len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

10) Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom: 

Osobné postavenie:  

Uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a doklad podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona č. 

343/2016 o verejnom obstarávaní. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, 

písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.  

Ekonomické a finančné postavenie:   

Nepožaduje sa.  

Technická alebo odborná spôsobilosť:  

Nepožaduje sa. 
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11) Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 

S Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.   

Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce a súčasne po splnení odkladacej podmienky, 

ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa 

NFP. Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu Zmluvy o dielo sú pre uchádzača záväzné. 

Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy. 

Trvanie zmluvy: 

Do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. 

12) Týka sa toto obstarávanie projektu programu financovaného z fondov 
EÚ?    

Áno – Program rozvoja vidieka 

13) Lehota viazanosti ponúk: 

Do 31. decembra 2020 

14) Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob 
hodnotenia ponúk: 

Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena za logický celok s DPH uvedená v ponuke 
uchádzača. Ak je uchádzač platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom 
DPH, vyhodnotená bude cena celkom. Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený uchádzač, ktorý 
ponúkne najnižšiu cenu za daný logický celok. 

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 č. NR SR č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov.  

Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách.  

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

cena za predmet zákazky v Eur (bez DPH)  

výška DPH v Eur  

celková cena v Eur (s DPH)  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, 

upozorní/uvedie v ponuke. 

Cena musí byt zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Suma celkom musí byť uvedená ako 

konečná, vrátane dopravy a všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia. 
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15) Pokyny na zostavenie ponuky: 

Ponuka uchádzača musí obsahovať minimálne nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikácia uchádzača a jeho návrh na plnenie kritérií hodnotenia: 

Minimálne požadované údaje: obchodné meno, sídlo uchádzača, zoznam členov 

štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje uchádzača na 

komunikáciu s verejným obstarávateľom vrátane mena kontaktnej osoby, IČO, DIČ, IČ 

DPH, telefón, e-mail, bankové spojenie, číslo účtu. Verejný obstarávateľ odporúča, aby 

uchádzač predložil vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 1 tejto Výzvy na predloženie 

ponuky.  

b. Rozpočet resp. nacenený výkaz výmer (Priloha 1_Velke Levare 40x20r-VV)  

Uchádzač predloží vyplnený výkaz výmer, ktorý je prílohou 3 tejto výzvy na predkladanie 

ponúk.  
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c. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné 
práce. 

Doklad nie je potrebné predkladať. Verejný obstarávateľ si overí túto skutočnosť online v 
prípade právnických osôb v obchodnom registri, u fyzických osôb v živnostenskom registri 
resp. je možné predložiť iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov, respektíve 
ekvivalentný doklad (postačuje fotokópia). 

d. Návrh Zmluvy o dielo 

Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky.  

 Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to 
znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom jazyku. Ak cenová ponuka 
bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť predložený 
v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu 
predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v 
českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka. 

 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

 Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pri použití 
ekvivalentného riešenia musí mať navrhované riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné 
alebo vyššie vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré sú 
uvedené v technickej špecifikácii. 

 V prípade predloženia cenovej ponuky poštou, alebo osobne predloží uchádzač ponuku v 
neprehľadnom obale, pričom okrem svojej adresy a adresy uvedenej v bode 1 tejto Výzvy na 
predloženie ponuky aj nápis: „Multifunkčné ihrisko 40x20 v obci Veľké Leváre - NEOTVÁRAŤ“. 

 Ak bude uchádzač predkladať cenovú ponuku e-mailom, predloží uchádzač naskenované 
požadované dokumenty v prílohe E-mailovej správy, pričom v predmete správy uvedie nápis: 
„Multifunkčné ihrisko 40x20 v obci Veľké Leváre -  NEOTVÁRAŤ“. 

16) Vysvetlenie 

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať 
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na 
adrese: starosta@levare.sk 

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na 
predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom, najneskôr 
3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk 

17) Otváranie ponúk: 

Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 9 tejto Výzvy na 
predloženie ponuky budú otvorené na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy dňa 20.11.2019 o 
12:30 hod. 
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18) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou, alebo 
elektronickou formou (pre uchádzačov, ktorý zaslali ponuku elektronicky elektronickou formou, 
pre uchádzačov, ktorí predložili ponuku v papierovej podobe bude výsledok verejného 
obstarávania zaslaný písomne). 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne 
zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať. Verejný 
obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia. Uchádzač si môže obhliadnuť stav kedykoľvek 
priamo na mieste po dohode s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1 tejto výzvy. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásené verejné obstarávanie v prípade 
neschválenia ŽoNFP. 

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho 
s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí  ́
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 

 

Oprávnené osoby sú: 

• Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

• Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby, 

• Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 
 Osoby, 

• Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a nimi poverené osoby 
 na výkon kontroly/auditu, 

• Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

• Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

• Osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

 
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra 
partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie 
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
 
 

Požiadavky na predmet zákazky zohľadňujúce sociálny aspekt: 

V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o 
rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby 
plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí 
znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti ku rómskemu etniku, dočasné 
vyrovnávacie opatrenia. 

V prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je 
podmienkou pre uchádzačov, aby v realizačnej zmluve v takomto prípade zamestnali na realizáciu 
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).  
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Osobou dlhodobo nezamestnanou je osoba, ktorá spĺňa nasledovné predpoklady:  

• žijú v obci, okrese, VÚC, v ktorej je realizované dielo, 

• patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 

• sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. (min. 6 mesiacov) 

Zamestnaním sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na dobu 
neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s vybraným 
uchádzačom o zamestnanie. 
 
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ vyžadovať, aby úspešný uchádzač v rámci 
príloh Zmluvy o dielo najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo 
alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, 
identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia (s výnimkou dodávateľa tovarov) a predložil čestné vyhlásenie 
podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, 
ktorú má tento subdodávateľ plniť. 
 
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.   
 
Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým 
uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, 
ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní. 

Predmet obstarania bude realizovaný len na základe schválenia Žiadosti o NFP predloženej do 
výzvy MAS Dolné Záhorie, kód výzvy MAS 068/7.4/2 na podopatrenie 7.4. Podpora na investície do 
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo 
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Bratislavský kraj). V prípade 
neschválenia Žiadosti o NFP, resp. verejného obstarávania sa uzavretá zmluva stáva neplatnou a 
to bez akéhokoľvek finančného nároku úspešného uchádzača voči verejnému obstarávateľovi. 

19) Konflikt záujmov: 

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky 
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže 
alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom 
obstarávaní. 

V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania 
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho 
odstránenie. 

Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo 
realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom 
zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými 
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účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO 
uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky. 

 

 

Veľké Leváre, 11.11.2019       Ing. Richard Nimsch 

 
Prílohy: 
Príloha 1: Velke Levare 40x20r-VV 
Príloha 2: Projektová dokumentácia 
Príloha 3: Identifikácia uchádzača a jeho návrh na plnenie kritérií hodnotenia 
Príloha 4: Zmluva o dielo 
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