Výzva na predkladanie ponúk
zákazka 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 „zákon o verejnom obstarávaní, ZVO“)
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác § 3 ods. 3 zákona

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Názov: Obec Rakytník
Sídlo: 980 21 Rakytník 15
IČO: 00649970
DIČ: 2021275784
IBAN: SK19 0200 0000 0000 2112 3392
zastúpenie: Ján Rencsok, starosta
E-mail: ourakytnik@rsnet.sk
Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Ján Rencsok, starosta, telefón +421 911 238 090
Osoba poverená realizovaním verejného obstarávania:
Ing. Katarína Škrdlová, telefón +421 905 985 738, e-mail: cpk.velkykrtis@gmail.com
2. Názov zákazky, CPV kód
„Verejný vodovod„
CPV kódy:
45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
45232150-8 Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody
44162500-8 Potrubie na rozvod pitnej vody
44161200-8 Vodovodné potrubia
3. Opis predmetu obstarávania
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na akcii „Verejný vodovod“, objekt –
zásobné potrubie a výdajný stojan. Jedná sa o realizáciu výkopových a stavebných prác na
vybudovanie prívodu od obce Bátka a výstavbu verejne dostupného výdajného miesta pitnej
vody.
Zásobné vodovodné potrubie pre obec Rakytník sa napojí na jestvujúce zásobné potrubie pre
obec Bátka. Zásobné vodovodné potrubie bude celkovej dĺžky 1181,00 m. Trasa zásobného
vodovodu od napojenia na jestvujúci vodovod je navrhnutá voľným terénom smerom k
vodnému toku Blh kde križuje Prívodné vodovodné potrubie Rimavská Sobota – Chanava,
rýchlostnú komunikáciu R2 Bátka Figa v chráničke, závlahové potrubie vetva „A“. Vodný tok
Blh križuje kolmo na tok realizovaním križovania riadeným mikrotunelovaním v HDPE
chráničke D 225 x20,5 mm celkovej dĺžky 57,00m. Po prekrižovaní vodného toku Blh trasa
križuje závlahové potrubie vetvu „B1“ a vetvu „B“ v chráničke pokračuje voľným terénom
smerom do obce Rakytník kde križuje potok Rakytník. Vodný tok Rakytník križuje kolmo na
tok realizovaním križovania riadeným mikrotunelovaním v HDPE chráničke D 225 x20,5 mm
celkovej dĺžky 19,50m. Po prekrižovaní potoka Rakytník trasa smeruje do obce Rakytník a
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ukončená je výdajným stojanom na pitnú vodu na čipové karty určený pre skupinový odber
pitnej vody.
Predmet zákazky sa bude realizovať v zmysle špecifikácie predmetu obstarania uvedenej
v prílohe č. 3 výzvy výkaz – výmer. Odporúča sa vykonanie osobnej obhliadky staveniska,
kedy je možné obdržať aj ďalšie informácie od starostu obce Ján Rencsok, mobil: +421 911
238 090 a je možné nahliadnuť do projektovej dokumentácie a do stavebného povolenia.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje
konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje
nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia
pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu,
na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky,
môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
4. Komplexnosť dodávky – rozdelenie na časti
Verejný obstarávateľ požaduje dodať celý predmet zákazky, neumožňuje deliť na časti.
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky: 177 732,42 eur bez DPH

6. Lehota trvania zmluvy
Dĺžka trvania zákazky: 12 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
7. Miesto poskytnutia stavebných prác
Adresa poskytnutia stavebných prác: Obec Rakytník, k.ú. Rakytník, okres Rimavská Sobota.
8. Druh zákazky/typ zmluvy
▪ Zákazka na uskutočnenie stavebných prác § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
▪ Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Zmluva o dielo uzatvorená podľa
Obchodného zákonníka v platnom znení.
▪ Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvomi účastníkmi zmluvy a
účinnosť deň po dni jej zverejnenia. V prípade neschválenia verejného obstarávania
sa uzavretá zmluva stáva neplatnou a to bez akéhokoľvek finančného nároku
úspešného uchádzača voči verejnému obstarávateľovi.
▪ Uchádzač nie je povinný predložiť návrh zmluvy ako súčasť ponuky. Na podpis
zmluvy bude vyzvaný úspešný uchádzač. Zmluvné podmienky určil verejný
obstarávateľ a tvoria prílohu č. 2 Výzvy. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje
súhlas so zmluvnými podmienkami.
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9.

Zdroje financovania a platobné podmienky
▪ Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky.
Úhrada ceny diela bude vykonaná bankovým prevodom na základe predloženia
faktúry za vykonané dodávky a práce po ukončení diela.
▪ Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od dátumu jej doručenia.
▪ Zmluva bude s úspešným uchádzačom podpísaná v lehote viazanosti ponúk.
▪ Zákazka bude spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

10. Podmienky účasti
Od uchádzača sa na preukázanie osobného postavenia vyžaduje:
▪ V súlade s § 32 ods. 1 písm. e) ZVO doklad o oprávnení dodávať tovar,
poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky. Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO
uchádzač môže preukázať predložením príslušného dokladu (obyčajná kópia) alebo
len odkazom, resp. linkom na elektronickú databázu, kde si verejný obstarávateľ
preverí požadované informácie; uchádzač nie je povinný predložiť doklad v ponuke.
(www.orsr, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk – zoznam hospodárskych subjektov)
▪ V súlade s § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR. Podmienky účasti podľa §
32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač preukáže predložením čestného vyhlásenia, pričom
sa odporúča sa použiť vzor, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy

11. Obsah ponuky
1. Formulár cenovej ponuky vyplnený do Prílohy č. 1 výzvy - 1x originál resp. sken
originálu v prípade predloženia ponuky elektronicky e-mailom. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom
2. Nacenený Výkaz výmer - rozpočet vyplnený do Prílohy č. 3 výzvy - 1x originál. Rozpočet
uchádzač predkladá zároveň aj v elektronickej verzii vo formáte .XLS na CD.
3. Doklady/dokumenty k preukázaniu splnenia podmienok účasti podľa bodu 10 výzvy:
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO: čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR (vzor v Prílohe č. 4 tejto výzvy) – 1x
originál resp. sken originálu v prípade predloženia ponuky elektronicky e-mailom
4. Čestné vyhlásenie k predloženiu ponuky: Odporúča sa použiť vzor, ktorý tvorí Prílohu
č. 5 tejto Výzvy – Čestné vyhlásenie k predloženiu ponuky) – 1x originál. resp. sken
originálu v prípade predloženia ponuky elektronicky e-mailom.
Všetky doklady v ponuke budú predložené ako originály (1 vyhotovenie) alebo úradne
overené kópie (1 vyhotovenie), ak nie je uvedené inak resp. sken v prípade predloženia
ponuky elektronicky e-mailom. Doklady vystavené uchádzačom budú podpísané štatutárnym
orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača a opatrené pečiatkou
(ak sa používa). V prípade predloženia dokladov elektronicky vyzve verejný obstarávateľ
víťazného uchádzača na predloženie originálnych dokumentov.
12. Lehota a podmienky na predkladanie a otváranie ponúk
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 10.11.2020 o 12:00 hod.
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V prípade doručenia ponuky poštou/kuriérom alebo osobne, ponuka musí byť vložená v
nepriehľadnom obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené:
▪ názov a adresa kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie: Centrum prvého kontaktu,
Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
▪ obchodné meno a adresa uchádzača
▪ PRIESKUM TRHU – VODOVOD - NEOTVÁRAŤ“
Aadresa doručenia:
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov, Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš
V prípade doručenia ponuky elektronicky na adresu: cpk.velkykrtis@gmail.com uvedie
uchádzač v predmete správy text: „VODOVOD“. Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť
predloženia ponuky v tlačenej alebo v elektronickej forme.
Z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti s
pandémiou šírenia ochorenia COVID-19 a prijaté bezpečnostné opatrenia verejným
obstarávateľom a splnomocneným zástupcom pre VO a pri zohľadnení skutočnosti, že ide o
zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO, verejný obstarávateľ v tomto prípade
nerealizuje verejné otváranie ponúk. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej do
10.11.2020 do 12:30 h., pristúpi k otváraniu ponúk, predložených v lehote na predkladanie
ponúk. Otváranie ponúk vykoná splnomocnená osoba pre VO tak, že najskôr overí
neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuky, a to na mieste a v čase uvedenom v tejto
výzve. Ponuky budú usporiadané v poradí v akom boli doručené. V takomto poradí budú
uvedené aj v zozname predložených ponúk v zápise z prieskumu trhu.

13. Vyhodnocovanie ponúk
Termín a miesto vyhodnocovania ponúk: 10.11.2020 čas: 13:00 h. na adrese uvedenej v bode
12, v priestoroch Centra prvého kontaktu pre podnikateľov. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov
je neverejné. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky uchádzačov, ktoré splnili
podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Úspešným
uchádzačom bude vyhodnotený uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu
(celkom v EUR s DPH).
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka
sa prijíma. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude doručené
oznámenie o neúspešnosti ponúk s uvedením poradia uchádzačov a dôvodov, pre ktoré ich
ponuka nebola prijatá.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu (celkom
s DPH).
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15. Podmienky súťaže
Záruka na stavebné dielo sa požaduje minimálne 60 mesiacov počítaných od prevzatia diela
alebo jeho časti podľa obchodných podmienok zmluvy.
Predmet obstarania bude realizovaný na základe rozhodnutia o schválení žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. SEP-IMRK4-2020/003357-004, kód
projektu v ITMS2014+: NFP312060ANR6 schválený v rámci výzvy s kódom č. OPLZ-PO6SC611-2020-1, Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory
fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a
vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania.
V prípade neschválenia verejného obstarávania sa uzavretá zmluva stáva neplatnou a to bez
akéhokoľvek finančného nároku úspešného uchádzača voči verejnému obstarávateľovi.

16. Lehota viazanosti ponuky
Lehota viazanosti ponuky uplynie dňa 15.12.2020
17. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia podľa osobitného predpisu (Zákon
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora. V prípade ak úspešný uchádzač nespĺňa
podmienky zápisu do registra partnerov verejného sektora predloží verejnému
obstarávateľovi čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy najneskôr v
čase uzavretia zmluvy o dielo predložil: zoznam všetkých známych subdodávateľoch (v
prípade fyzickej osoby: meno a 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).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania
zákazky neuzavrieť zmluvu a zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ
môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
– nebude predložená ani jedna ponuka,
– ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
– ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve
na predkladanie ponúk,
– ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
– ak poskytovateľ finančných prostriedkov proces zadávania zákazky neschváli.
Uchádzač ako zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci záväzkového vzťahu strpí výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a
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účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods.12 ZVO a ustanovenimai § 8a antidiskriminačného
zákona určil osobitné podmienky plnenia zmluvy tykajúce sa sociálneho aspektu. Súvisí s
plnením predmetnej zákazky a je v súlade s legislatívou EÚ a SR. Podmienka je stanovená pri
povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpokady
uvedené v písm. a) a b) nižšie. Verejný obstarávateľ zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že na dobu
realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce)
minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle §8 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v
predložení zoznamu osôb, ktoré spĺňajú predpoklady uvedené vyššie. Splnenie predpokladov
uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom,
že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného úradu
práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie
dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie). Ak úspešný uchádzač
nevyberie zo zoznamu osôb predloženého verejným obstarávateľom vhodného uchádzača o
zamestnanie, je úspešný uchádzač oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne
predpoklady uvedené vyššie. Úspešný uchádzač je povinný preukázať splnenia povinnosti
zamestnať minimálne dve osoby spĺňajúce predpoklady uvedené vyššie, a to predložením
dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a
podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného
úradu práce a súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov). V
prípade nesplnenia vyššie uvedenej povinnosti je úspešný uchádzač povinný zaplatiť
verejnému obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur za každý deň nesplnenia tejto
povinnosti a osobu.
Uchádzači sa pri predložení svojich ponúk zaviažu v prípade získania zákazky tieto
podmienky plniť.
Námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 podľa § 170 ods. 7, bod b).
18. 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
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.
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U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO
(existencia konfliktu záujmov). Uchádzač preukáže túto skutočnosť čestným vyhlásením,
ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto výzvy.
Rakytník dňa 28.10.2020
Ján Rencsok, starosta, v.r.

Prílohy Výzvy:
Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky
Príloha č. 2 Výkaz výmer
Príloha č. 3 Návrh zmluvy
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie - § 32 ods. 1 písm. f) zákona
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie k predloženiu ponuky
Príloha č. 6 Projektová dokumentnácia
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