
Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka 

Výzva na predkladanie ponúk 
pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZVO“) 

 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Obchodné meno: Obec Marianka  
Sídlo: Školská 32, 900 33 Marianka  
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Statelov, starosta obce 
IČO: 00304930 
DIČ: 2020643680 
Tel.: 0911905760 
e-mail: starosta@marianka.sk 
webové sídlo: https://www.marianka.sk/ 
 
Zákazka zabezpečovaná externým subjektom: 
Obchodné meno: eBIZ Procurement, s.r.o., 
Sídlo: Lehotského 1, 811 06 Bratislava 
IČO: 36234141 
DIČ: 2021516838 
prevádzka: Dunajská 12, 040 01 Košice 
Kontaktná osoba: Ing. Terézia Nagyová  
Telefón: +421 915789980  
Email: tnagyova@ebiz.sk   

 

2. Názov predmetu zákazky: „Výstavba detského ihriska”. 

3. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na 
internetovej adrese (URL):  

https://www.ezakazky.sk/marianka/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=87532456&  

https://www.marianka.sk/som-obcan/uradna-tabula/verejne-obstaravanie/ 

Predmetná zákazka sa realizuje elektronickou komunikáciou. Elektronická komunikácia vrátane 
doručovania, prostredníctvom ktorého sa predmetné realizuje verejné obstarávanie, uskutočňuje 
sa spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli: 
https://www.ezakazky.sk/marianka/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=87532456&. 
Pre bezproblémové používanie elektronického nástroja eZakazky je nutné zo strany 
záujemcu/uchádzača mať počítač pripojený k internetu a využívať jeden z podporovaných 
internetových prehliadačov Microsoft Edge – minimálne vo verzii 40, Firefox – minimálne vo verzii 
26, Google Chrome – minimálne vo verzii 35. Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, 
avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté „cookies“. 

3.1 Registrácia a prihlasovanie: 

a) ak ešte záujemca nemá zriadené konto v elektronickom nástroji eZakazky, klikne na tlačítko 
„Registrovať nového dodávateľa“, vyplní údaje a postupuje podľa pokynov uvedených pri 
registrácii v elektronickom nástroji na webovej adrese www.ezakazky.sk. Po registrácii mu 
bude na ním uvedenú e-mailovú adresu doručené prístupové údaje, ktorými sa prihlási do 
elektronického nástroja, 

b) ak už záujemca má v elektronickom nástroji zriadené konto, prihlási sa svojim prihlasovacím 
menom a heslom; v prípade, ak ho zabudol, klikne na tlačítko “Zabudli ste heslo?”. Po 
kliknutí na tlačítko sa zobrazí jednoduchý formulár, kde je potrebné zadať prihlasovací e-
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mail a po kliknutí na tlačidlo “Odoslať“ elektronický nástroj vygeneruje nové heslo a odošle 
ho na zadaný e-mail, ktorým sa záujemca prihlási do elektronického nástroja alebo 

c) prihlási sa prostredníctvom eID, v tomto prípade záujemca sa zaregistruje spôsobom podľa 
bodu a), ktorým sa mu zriadi v elektronickom nástroji konto a prihlási sa prostredníctvom 
eID.Elektronické ponuky je možné predložiť vložením do elektronického nástroja eZakazky.  

3.2 Ponuka sa predkladá elektronicky tak, že uchádzač vkladá svoju elektronickú ponuku do 
elektronického nástroja eZakazky, v určených komunikačných formátoch a spôsobom 
určeným verejným obstarávateľom v bode 15 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

4. Kontaktná osoba: osoba zodpovedná za zadávanie zákazky – Ing. Terézia Nagyová, 
tnagyova@ebiz.sk. 

5. Stručný opis a min. technické špecifikácie: Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska, 
ktoré bude slúžiť ako súčasť novovybudovaného priestoru vyhradeného pre voľnočasové aktivity a 
hranie sa, s osadením samostatnými hracími prvkami  a  hracou zostavou v nezastavanej parcele 
medzi existujúcimi stavbami. Dopadové plochy pod detským ihriskom bude udržiavaná trávnatá 
plocha. Ihrisko bude voľne dostupné z každej strany. Jednotlivé prvky konštrukcie ihriska ako 
stĺpiky, kotvy a pod. budú založené na betónových pätkách osadených v štrkovom lôžku. 
Umiestnenie ihriska, hracích prvkov a hracej zostavy s podrobnou špecifikáciou je uvedený v 
prílohe č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk.  

5.1 Všetky použité prvky k vybudovaniu ihriska musia byť nové, nie repasované a  musia spĺňať 
podmienky platnej legislatívy.  

5.2 Osadenie, resp. kotvenie herných prvkov a hracej zostavy detského ihriska bude riešené v 
zmysle technických požiadaviek a kotevného plánu výrobcu herných zostáv. Technologický 
postup osadenia hracích prvkov a hracích zostáv, ako aj požiadavky na stavebné úpravy pre 
osadenie, postavenie a umiestnenie musia byť zrealizované v zmysle platnej legislatívy. Po 
osadení jednotlivých hracích prvkov a hracích zostáv je potrebné ich označiť čitateľne a na 
viditeľnom mieste pevne uchytenou informačnou tabuľkou v zmysle platnej legislatívy (druh 
materiálu, typ zariadenia, výrobné číslo a pod.).  

5.3 Súčasťou predmetu zákazky je vybudovanie terénnych a sadových úprav. Hracie prvky 
a hracie zostavy si vyžadujú prípravu územia, podkladové a vyrovnávajúce vrstvy. Všetky 
hracie prvky a zostavy budú osadené v súlade s normou STN EN 1176 a STN EN 16630.  

5.4 Ak v uvedených technických špecifikáciách navrhovaných výrobkov, materiálov alebo 
tovarov sa nachádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, 
patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, alebo na konkrétny produkt, 
uchádzač môže ponúknuť aj „ekvivalentný výrobok“, ak má porovnateľné kvalitatívne alebo 
výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré sú uvedené v opise predmetu zákazky a 
prílohách tejto výzvy na predkladanie ponúk.  
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  15 025,28 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

       Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude: 
 

Najnižia cena za predmet zákazky v Eur s DPH   max. 100 bodov 
 
Podľa stanoveného kritéria sa budú hodnotiť návrhy kritérií v jednotlivých predložených 
ponukách, nasledovným spôsobom: 

• Maximálny počet bodov pre toto kritérium - max. 100 bodov, sa pridelí ponuke uchádzača s 
najnižšou navrhovanou celkovou cenou za predmet zákazky. Pridelenie príslušného počtu 
bodov jednotlivým ponukám sa určí pomerovým hodnotením, pričom čím nižšiu celkovú cenu 
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za celý predmet zákazky v EUR s DPH uchádzač ponúkne, tým bude pomerovým ukazovateľom 
predmetnej ponuke pridelený vyšší počet bodov za toto kritérium. 

• Hodnotenie celkovej ceny v EUR s DPH sa u jednotlivých ponúk vyjadrí pomerovým 
hodnotením, ako podiel najnižšej navrhovanej celkovej ceny v Eur s DPH z predložených ponúk 
a navrhovanej celkovej ceny v Eur s DPH príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený 
počtom bodov pre uvedené kritérium t.j. max. 100 bodov. 

 
 Najnižšia celková cena za predmet zákazky 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      x      maximálny počet bodov 100 bodov 

            Celková cena vyhodnocovacej ponuky za predmet zákazky 
 
Úspešný uchádzačom sa stane ten, ktorému bude v celkovom hodnotení pridelený najvyšší počet 
za kritérium na hodnotenie ponúk. 

8. Komplexnosť dodávok: Predmet zákazky sa nedelí na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý 
predmet zákazky v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Predložená ponuka musí 
obsahovať všetky položky predmetu zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa 
uvedených v tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách. 

9. Dĺžka trvania zákazky: do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. 

10. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Výsledkom verejného obstarávania 
bude uzatvorenie zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zák. č.513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov - Obchodný zákonník na obdobie  30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia jej 
účinnosti, a ktorej návrh predkladá verejný obstarávateľ v prílohe č. 3 tejto výzvy na predkladanie 
ponúk. 

11.  Kódy CPV podľa SSO:  

45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská 
45112723-9 Terénne úpravy ihrísk 
45112400-9 Výkopové práce  
37535200-9 Zariadenie ihrísk 
37535210-2 Ihriskové hojdačky 
37535270-0 Ihriskové pieskoviská 

12. Miesto a termín uskutočnenia predmetu zákazky: katastrálne územie Marianka. 

Pozemok parc. č. 833/4 v okrese Malacky, obec Marianka, katastrálne územie Marianka 
evidované v KN, register E, na liste vlastníctva č. 961, druh pozemku orná pôda, vo výmere 1561 
m2 a pozemok parc. č. 833/5 v okrese Malacky, obec Marianka, katastrálne územie Marianka 
evidované v KN, register E, na liste vlastníctva č. 961, druh pozemku orná pôda, vo výmere 1460 
m2, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve verejného obstarávateľa, do 30 kalendárnych dní od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. 

13. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky je financovaný z dotácie ÚV SR z programu: 
Podpora rozvoja športu na rok 2019, podprogram č. 2 so zameraním na výstavbu  detských ihrísk a 
z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

14. Lehota na predloženie ponuky:  

najneskôr do 19.08.2020 do 10,00 hodiny. 

Uchádzač predloží svoju ponuku elektronicky po prihlásení sa do elektronického nástroja a 
vložením súborov do elektronického nástroja pod názov verejného obstarávateľa a prisluchajúci 
názov tejto zákazky v lehote na predkladanie ponúk.  

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa poštových 
zásielok, faxom, e-mailom alebo osobne, takáto ponuka bude z procesu verejného obstarávania 
vylúčená. 



Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie, nebude možné do elektronického nástroja 
vložiť, nakoľko elektronický nástroj eZakazky neumožňuje vloženie ponúk po uplynutí lehoty na 
predkladanie ponúk, z uvedeného dôvodu upozorňujeme záujemcov, že je potrebné do 
elektronického nástroja vkladať súbory s dostatočným časovým predstihom. 

15. Spôsob predloženia ponuky:  

Ponuka sa predkladá elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na portáli 
www.ezakazky.sk  spôsobom uvedeným v bode 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač 
predloží svoju ponuku elektronicky po prihlásení sa do elektronického nástroja eZakazky, vložením 
podpísaných a naskenovaných súborov do elektronického nástroja eZakazky a to pod názov 
verejného obstarávateľa a prislúchajúci názov tejto zákazky v lehote na predkladanie ponúk podľa 
bodu 14 tejto výzvy na predkladanie ponúk.  

Elektronický nástroj zabezpečuje šifrovanie a kódovanie ponúk, automaticky zabezpečí 
uzamknutím ponuku do lehoty na otváranie ponúk tak, aby ju nebolo možné pred lehotou na 
otváranie ponúk sprístupniť. Celá ponuka a dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria 
obsah ponuky, budú  podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho 
orgánu; resp. osobou oprávnenou konať za uchádzača, ktorú uviedol v titulnom liste ponuky 
vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu 
splnomocnenia, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. 

V predmetnej zákazke uchádzač elektronicky vloží svoju ponuku prostredníctvom elektronického 
nástroja eZakazky tak, že uchádzač klikne na záložku „Odoslanie ponuky“, vľavo v „Menu“ klikne 
na záložku „Identifikácia uchádzača“ a skontroluje údaje. V prípade potreby úpravy údajov, údaje 
doplní či upraví a potom údaje uloží. Následne uchádzač klikne na záložku „Dokumenty“ a nahrá 
predmetné dokumenty ponuky do tejto záložky. Ďalej uchádzač klikne na záložku „Návrh na 
plnenie kritérií“ a vyplní elektronický formulár s návrhom na plnenie kritérií so svojimi návrhmi na 
plnenie kritérií v zmysle prílohy č. 7 a bodu 19.2.5 tejto výzvy na predkladanie ponúk. K odoslaniu 
celej ponuky uchádzač pristúpi tak, že klikne na záložku „Rekapitulácia a odoslanie ponuky“ 
(vpravo dole) a kliknutím na tlačidlo „Odoslať ponuku“ ponuku odošle ! 

Momentom doručenie pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania 
informácií resp. dokumentov jednej strany komunikácie, nakoľko tieto sa nachádzajú okamžite v 
dispozičnej sfére druhej strany komunikácie, t.j. zásielka sa považuje za doručenú ak jej adresát 
bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom. 

Iný spôsob komunikácie, ako je vyššie uvedený v procese zadávania predmetnej zákazky je 
neprípustný a nie je možné ho uplatniť zo strany záujemcov/uchádzačov, s výnimkou prípadov, 
keď to výslovne vylučuje ZVO. V prípade predloženia ponuky iným spôsobom ako elektronicky, 
bude jeho ponuka vylúčená. 

16. Spôsob určenia ceny: 
16.1 Navrhovaná celková cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

16.2 Uchádzač pre stanovenie ceny vychádza z neoceneného zoznamu položiek – výkazu výmer, 
predloženého v prílohe č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk a uvedie aj jednotkovú cenu 
v EUR bez DPH každej položky predmetu zákazky. Celková cena za položky predmetu 
zákazky je daná súčtom všetkých medzisúčtov/súčinov jednotkovej ceny a množstva 
uvedeného v zozname položiek predmetu zákazky. 

16.3 Verejný obstarávateľ predkladá k oceneniu neocenený zoznam položiek predmetu zákazky - 
výkaz výmer - v elektronickom *xls formáte, v prílohe č. 1 tejto výzvy na predkladanie 
ponúk, do ktorého uchádzač doplní ním navrhované vyjadrené na 2 desatinné miesta s 
odstránením skrytých desatinných miest, bez možnosti zmeny ostatných údajov, ostatné 
od nej vypočítané budú taktiež automaticky zaokrúhlené na 2 desatinné miesta podľa 



matematických pravidiel zaokrúhľovania. Ostatné údaje nie je ich prípustné meniť, ani 
akokoľvek upravovať. Nepovoľuje sa vykonávať žiadne zmeny uchádzačmi v názve položiek, 
ani výmere vo výkaze výmer, pridávať alebo odnímať položky vo výkaze výmer. 

16.4 Verejný obstarávateľ požaduje, aby v celkovej cene za predmet zákazky boli zahrnuté aj 
dopravné náklady a všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zákazky. 

16.5 Celková cena za predmet zákazky je daná súčtom všetkých cien za jednotlivé položky výkazu 
výmer predmetu zákazky. Celkovú cenu za predmet zákazky v Eur s DPH uchádzač zároveň 
uvádza do formulára s názvom “Návrh na plnenie kritérií”. Celková cena uvedená v 
ocenenom výkaze výmer musí byť totožná s celkovou cenou uvádzanou vo elektronickom 
formulári s názvom “Návrh na plnenie kritérií”, ktorého vzor je prílohou č. 7 tejto výzvy na 
predkladanie ponúk. 

16.6 Akákoľvek vynechaná, neocenená resp. navyše ocenená ďalšia položka predmetu zákazky, 
ktorú uchádzač v zozname položiek do svojej ponuky doplní, je neprípustná a takáto ponuka 
nebude zo strany verejného obstarávateľa akceptovaná z dôvodu neporovnateľnosti ponúk. 
Taká ponuka bude považovaná za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa 
na predmet  zákazky. 

16.7 Navrhovaná celková cena musí obsahovať cenu za všetky položky, súčet/sumár všetkých 
položiek podľa predloženého výkazu výmer predmetu zákazky. 

16.8 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovaná celková 
cena sa uvedie v zložení: 
16.8.1 navrhovaná celková cena v EUR bez DPH, 
16.8.2 sadzba DPH platná pre SR a výška DPH v EUR, 
16.8.3 navrhovaná celková cena v EUR vrátane DPH, 
16.8.4 v prípade, ak uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, vyčísli celkovú 

cenu za predmet zákazky s DPH v zmysle platnej legislatívy platnej na území 
Slovenskej republiky v čase predkladania ponúk, len pre účely hodnotenia ponúk. 

16.9 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 
že nie je platcom  DPH, upozorní. 

17. Ďalšie informácie k príprave ponuky:  

a) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
b) Variantné riešenia sa neumožňujú.  
c) Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. 

18. Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky: 
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o účasť na obhliadke miesta uskutočnenia predmetu zákazky, 
sa prihlásia písomne na e-mailovej adrese: starosta@marianka.sk. Výdavky spojené s obhliadkou 
miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 

19. Obsah ponuky: 
19.1 Ponuku je oprávnený predložiť len uchádzač, ktorý musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 

ods. 1 písm. e) ZVO, t.j. musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo 
uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

Verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky elektronicky overí u právnických osôb v 
obchodnom registri, u fyzických osôb v živnostenskom registri.  
Uchádzač nie je povinný predkladať dôkazné prostriedky! 

19.1.1 uchádzač, ktorý predloží ponuku, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 
písm. f) ZVO, t.j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu.  
Predložená ponuka musí obsahovať nasledovné doklady k splneniu podmienok 
účasti: 
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čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu;  
 
(uchádzač predkladá naskenované vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom 
uchádzača podľa prílohy č. 4 tejto výzvy na predkladanie ponúk); 

19.2 Predložená ponuka musí obsahovať nasledovné dokumenty k predmetu zákazky: 

19.2.1 čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov,  

(uchádzač predkladá vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača 
podľa prílohy č. 5 tejto výzvy na predkladanie ponúk);  

19.2.2 titulný list ponuky – s Identifikačnými údajmi uchádzača: (obchodné meno a sídlo 
uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové 
spojenie, č. účtu a pod.),  

(uchádzač predkladá naskenovaný originál podpísaný štatutárnym zástupcom 
uchádzača podľa prílohy č. 6 tejto výzvy na predkladanie ponúk); 

19.2.3 podpísaný návrh zmluvy o dielo, spracovaný podľa prílohy č. 3 k tejto výzve na 
predkladanie ponúk, po doplnení vlastných obchodných údajov, vrátane celkovej 
ceny za predmet plnenia. Predložený návrh zmluvy o dielo uvádzaný v prílohe č. 3 k 
tejto výzve nemožno meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali tejto výzve na 
predkladanie ponúk a jej prílohám. 

 
(uchádzač predkladá naskenovaný originál podpísaný štatutárnym zástupcom 
uchádzača);  

19.2.4 prílohu č. 1 k zmluve o dielo, ktorou je ocenený výkaz výmer, spracovaný podľa 
prílohy č. 1 k tejto výzve na predkladanie ponúk, po doplnení vlastných obchodných 
údajov, 

(uchádzač predkladá naskenovaný originál podpísaný štatutárnym zástupcom 
uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk); 

19.2.5  návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk, spracovaný podľa prílohy č. 7 k tejto 
výzve na predkladanie ponúk, v ktorom uvedie svoj návrh na plnenie kritérií na 
hodnotenie ponúk. Tento dokument uchádzač  vyplní elektronicky priamo do 
elektronického formulára v elektronickom nástroji eZakazky s názvom „Návrh na 
plnenie kritérií“,  do ktorého uvedie svoju hodnotu návrhu na plnenie kritérií na 
hodnotenie ponúk, 
 
(poznámka: predloženú vzorovu prílohu nie je potrebné vypĺňať a predkladať, 
nakoľko návrhy sa vkladajú do elektronického formulára); 

19.2.6 Technické listy ponúkaného tovaru (hracie prvky a zostavy) s vyobrazením (napr. 
fotografia, prospektový materiál, katalógový list a pod.) tvoriaceho predmet zákazky 
podľa prílohy č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk, resp. „Doklad s technickými 
špecifikáciami s vyobrazením“, prípadne iný ekvivalentný doklad, ktorý musí 
obsahovať popis vlastností, parametrov a hodnôt ponúkaného tovaru v takom 
rozsahu, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť 
splnenie požadovaných minimálnych vlastností, parametrov a hodnôt uvedených v 
prílohe č. 2 k tejto výzve na predkladanie ponúk. 

 
20. Otváranie ponúk: ponuky budú otvorené a sprístupnené  



 
dňa 19.08.2020 o 10,15 hodine 

21. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné. Po otvorení ponúk ich 
sprístupnením v elektronickom prostriedku eZakazky, bude verejný obstarávateľ na základe 
kritérií na hodnotenie ponúk vyhodnocovať ponuky a podľa pridelených bodov jednotlivým 
ponukám bude stanovené poradie uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na 
hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač s najvyšším počtom pridelených 
bodov, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel a uzavrie s ním zmluvu o dielo. 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia 
ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.  

22. Lehota viazanosti ponúk: do 19.09.2020 

23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) V prípade, ak z dokladu podľa bodu 19.1.1 predloženého v ponuke uchádzača nebude 
možné posúdiť splnenie podmienok účasti resp. ak v dokumentoch k predmetu zákazky 
podľa bodu 19.2 tejto výzvy na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ identifikuje 
nezrovnalosti, verejný obstarávateľ elektronickou komunikáciou požiada o vysvetlenie 
v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie. 

b) Na základe informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, úspešný uchádzač predloží 
verejnému obstarávateľovi podpísané dva rovnopisy zmluvy o dielo s prílohou č. 1 k nej, 
súhlasnými so zmluvou o dielo a prílohou č. 1 k nej v úspešnej ponuke, a to 
doručovateľom listových zásielok alebo osobne.  

c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil ako druhý v poradí na základe krirérií na hodnotenie ponúk, ak splní podmienky 
účasti a požiadavky na predmet zákazky, v prípade ak úspešný uchádzač neposkytne 
súčinnosť k podpísaniu zmluvy o dielo alebo odmietne podpísať zmluvu o dielo s verejným 
obstarávateľom. 

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak návrh na plnenie 
kritérií, v predložených ponukách vysoko prekročí finančné možnosti rozpočtu, z ktorého 
majú byť hradené. 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku. 
 

S úctou 
 
V Marianke dňa 11.08.2020 
 

Ing. Dušan Statelov 
    starosta obce 

 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 Výkaz výmer pre  
Príloha č. 2 Projektová dokumentácia s podrobnou špecifikáciou predmetu zákazky  
Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo  
Príloha č. 4 ČV o neuložení zákazu účasti vo VO 
Príloha č. 5 ČV o neexistencii konfliktu záujmov 
Príloha č. 6 Titulný list ponuky 
Príloha č. 7 Návrh na plnenie kritérií  na hodnotenie ponúk. 


