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V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

Dodávka a montáž technologických zariadení pre rozšírenie kapacít kuchyne 
 
 

zákazky podľa §117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) 

 
 
1. Verejný obstarávateľ: obec Marianka  
 Poštová adresa:  Školská 32    

Obec:   Marianka    
PSČ:   900 33    
IČO:    00 304 930     
Kontaktná osoba:  Ing. Dušan Statelov, starosta   
tel. č.:    0911 905 760    
e-mail:   starosta@marianka.sk      

  
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona 

 § 7 ods. 1 písm. b) zákona – obec 
 
3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 

 Nie 
 
4. Názov zákazky 

„Dodávka a montáž technologických zariadení pre rozšírenie kapacít kuchyne“ 
 
5. Druh zákazky 

Dodávka a montáž technológie 
 
6. Hlavné miesto dodania 

 Základná škola Obec Marianka  
 
7. Výsledok verejného obstarávania 

 Zmluva o dielo 
 
8. Stručný opis zákazky 

 
Predmetom zákazky sú Dodávka a montáž technologických zariadení pre rozšírenie kapacít 
kuchyne 
Predmet zákazky bude realizovaný v lokalite obce Marianka, v priestoroch Základnej a materskej 
školy na pozemkoch registra „C“ KN s parcelným č.4/11 v k. ú. Marianka.  
 
Pre daný predmet zákazky dáva verejný obstarávateľ záujemcom k dispozícii spracovanú projektovú 
dokumentáciu, ktorá podrobne definuje predmet zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ poskytuje nevyplnený výkaz výmer, ktorý vyplnený predstavuje cenovú ponuku 
záujemcu. 
 
Zdroj financovania: vlastné zdroje verejného obstarávateľa. 
 
Uchádzač je povinný z odborného hľadiska preskúmať poskytnutú projektovú dokumentáciu 
a priložený nevyplnený výkaz a výmer. 
 
Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky najmä v projektovej dokumentácii a výkaze výmer použil odkaz 
na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre 
ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade 
so ZVO a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri realizácii rovnakých alebo obdobných 
predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je takýto odkaz vždy doplnený slovami 
"alebo ekvivalentný“ a platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie 
v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 ZVO. 
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9. Obhliadka miesta: 
  
  Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu Zákazky. 

Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční po dohode, pričom sú záujemcovia 
povinní ohlásiť svoj záujem vopred emailom alebo telefonicky ihneď po prevzatí výzvy na 
kontaktnej adrese vo veciach technických: 
Ing. Dušan Statelov, tel.: 0911 905 760, starosta@marianka.sk 

 
10. Hlavný predmet zákazky: Stavebné práce 
 
11.  Predpokladaná hodnota zákazky  
    € 17 574,28 bez DPH 
  € 21 089,13     s DPH 
  
12. Termíny plnenia 

a) Termín prevzatia staveniska: 8.8.2020 
b) Termín začatia prác:            10.8.2020 
c) Termín ukončenia  prác:      14.8.2020 
d) Termín odovzdania diela: do 2 dní od ukončenia prác 

 
13.  Podmienky účasti 
 
1. Preukazovanie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcej sa osobného postavenia podľa 

§ 32   ods. 1 písm. e) a f) ZVO vo vzťahu k predmetu zákazky, tzn.:  
 

I.Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať montážne práce alebo poskytovať službu tvoriacu 
predmet zákazky. Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže predložením dokladu 
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (výpisu 
z obchodného alebo iného registra).  
 

II.Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Splnenie 
podmienky účasti uchádzač preukáže doložením čestného vyhlásenia.   

 
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie 
splnenia podmienok účasti: 
 
• čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným 

obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným 
vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, 
ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií 
potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému 
obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné alebo 

• Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, 
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 
ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ obmedzuje v 
súvislosti Jednotným európskym dokumentom informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce 
sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (ALFA: 
Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované 
podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej 
spôsobilosti. 
 
14.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk- Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 

Ak uchádzač je platcom DPH, cenu  stanoví v štruktúre: 

• celková cena bez DPH 

• sadzba a výška DPH 

• celková cena s DPH      
  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je    



 

Strana 3 z 4 

  platcom DPH                     

 
15.  Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: 
 
 Dátum a čas: do 7.07. 2020 do 12.00 hod. 
 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 Ponuku je potrebné doručiť mailom v elektronickej podobe na adresu starosta@marianka.sk“ Ako 

predmet správy treba uviesť – „Dodávka a montáž technologických zariadení pre rozšírenie 
kapacít kuchyne“. 

 
16.  Obsah ponuky 
 
Ponuka musí obsahovať nasledovné:  
 

16.1 Doklady/dokumenty v súlade s bodom13. tejto výzvy.  
16.2 Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou 

konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na 
túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom. 

 
16.3 Cenovú ponuku t.j. vyplnený výkaz výmer(Príloha č. 2) podpísaný uchádzačom alebo 

osobou oprávnenou konať za uchádzača. 
 
16.4 Zmluvu o dielo (Príloha č. 3) podpísanú v dvoch rovnopisoch uchádzačom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača. 
 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

 
17.  Informácia o vyhodnotení ponúk 
 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk zašle bezodkladne informáciu o vyhodnotení ponúk 
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.  
 
S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu 
s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia alebo 
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na 
zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol 
predpokladať.  

 
Dátum spracovania: 3.07.2020 
 
Prílohy: 
 

Príloha č.1: Projektová dokumentácia 
Príloha č.2: Nevyplnený výkaz výmer 
Príloha č.3: Návrh Zmluvy o dielo 
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Príloha č. 1 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 

Uchádzač:  ...................................................................................................................                                                                     
 
Adresa sídla: ................................................................................................................... 
 
IČO:   ................................................................................................................... 
 
 
 
Vypĺňa platca DPH: 
 

Položka Cena v EUR bez DPH DPH 20% Cena v EUR s DPH 

Dodávka stavebných prác    

 
 
 
Vypĺňa neplatca DPH: 
 

Položka Cena v EUR 

Dodávka stavebných prác  

 
 
 
 
V .........................., dňa ............................. 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

   ----------------------------------------     
 Podpis1 

 
1Meno a priezvisko štatutára uchádzača alebo ním poverenej osoby 


