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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

pre projekt s názvom  

,,Zlepšenie prístupu k pitnej vode rómskej komunity v obci Soľ“ 

(zákazka s nízkou hodnotou) 

 

Obec Soľ, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás 

vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie 

stavebných prác pre projekt s názvom „Zlepšenie prístupu k pitnej vode rómskej komunity 

v obci Soľ“ v zmysle nižšie špecifikovanej výzvy. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Soľ 

Sídlo:       Soľ 161, 094 35 Soľ 

Štatutárny zástupca:      Ing. Jozef Berta 

IČO:      00332861 

DIČ:              2020  630 513 

Tel.:              057/4496423 

E-mail:          ocu.sol@slovanet.sk 

Internetová stránka:     www.obecsol.sk 

Bankové spojenie:       VÚB BANKA 

Číslo účtu.:                     SK 02 0200 0000 0000 22 42 56 32 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Soľ 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  Ing. Monika Sukovská  – pracovníčka OcÚ 

4. Predmet zákazky: Stavebné práce pre projekt „Zlepšenie prístupu k pitnej vode   

                                rómskej komunity v obci Soľ“ 

5. Druh zákazky: Stavebné práce 

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce 

7. Podrobný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je výstavba výdajne vody (SO-04) – murovaný objekt pre 

umiestnenie automatického výdajného systému na predplatené karty (Projekt v Prílohe  

č. 2).  

Objekt – výdajňa vody je napojený NN prípojkou (SO-05) a vodovodnou prípojkou  

(SO-08), odkanalizovaný kanalizačnou prípojkou (SO-07) (Projekt v Prílohe č. 3, 4, 5). 

Z hľadiska dispozičného riešenia je objekt jednopodlažný, bez suterénu. Do objektu sa 

vstupuje cez predsieň, slúžiaca aj ako kontrolná miestnosť. Na predsieň nadväzuje výdajňa 

vody. Vo výdajni bude umiestnený automatický výdajný systém preplatený odber pitnej 

vody prostredníctvom čipových kariet. Nosný konštrukčný systém je stenový 

s obvodovými nosnými stenami na základových pásoch. Strešná konštrukcia je drevená 

a strešná krytina plechová. 

K vyššie uvedeným stavebným prácam obstarávateľ požaduje vypracovať cenovú ponuku    

ocenením rozsahu prác uvedených vo výkaze výmer (Príloha č. 1). 

Predmet zákazky – výstavba výdajne vody je súčasťou projektu s názvom „Zlepšenie 

prístupu k pitnej vode rómskej komunity v obci Soľ“, realizovaného na základe výzvy 

predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské 

zdroje, Prioritná os 6, SC611 – 2016-3 – Podpora prístupu  k pitnej vode v prostredí 

separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít. 
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8. Predpokladaná hodnota zákazky (podľa projektovej dokumentácie schválenej 

v stavebnom konaní):  15 170,42 EUR bez DPH 

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:   

Miesto dodania:  Obec Soľ,  Soľ 486, 094 35 Soľ -  rómska časť obce. 

Termín dodania: do 3 mesiacov od termínu určeného objednávateľom 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

11. Financovanie predmetu zákazky:  

Zákazka bude financovaná zo zdrojov: 

 Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu; 

 z vlastných zdrojov. 

12. Lehota na predloženie ponuky:   

Najneskôr do 04.07.2018 do 12.00 hod.. 

13. Spôsob predloženia ponuky:  

 elektronicky na e-mailovú adresu: ocu.sol@slovanet.sk, do predmetu e-mailu uviesť   

 „Cenová ponuka“, alebo 

 osobne na Obecnom úrade v Soli v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

 „Cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ“, alebo  

 poštou na adresu: Obec Soľ, Obecný úrad Soľ č. 161, 094 35 Soľ v zapečatenej  

 obálke s výrazným označením: „Cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ“.  

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke Obecného úradu Soľ. 

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

ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH. 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Uchádzač uvedie 

navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH; 

 výška a sadzba DPH; 

 celková navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 

Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. Zákazka nie je 

rozdelená na časti.  

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala: 

1. Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón,  

    e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu. 

2. Návrh zmluvnej ceny vrátane DPH. 

3. Kópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky - u právnických osôb výpis  

    z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra (v prípade 

    e-mailovej ponuky ako oskenovaný dokument). 

4. Predmet zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

5. Ocenený výkaz výmer (Príloha č. 1) podpísaný uchádzačom. 

 Do cenovej ponuky uchádzači predkladajú návrh zmluvy! 

16. Vyhodnotenie ponúk:  09.07.2018 o 10.00 hod. na Obecnom úrade v Soli. 
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17. Doplňujúce informácie: 

- Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie ponúk, nebudú 

predmetom skúmania, posudzovania a vyhodnocovania v rámci zadávania predmetnej 

zákazky a budú záujemcom vrátené neotvorené, pokiaľ bude známa spiatočná adresa. – 

- Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, ponuka 

nebude vyhodnocovaná. 

- Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, t.j. 

v slovenskom jazyku.  

- Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a vyzvanými subjektmi sa uskutoční 

písomne prostredníctvom pošty, osobným doručením, elektronicky alebo ich 

kombináciou. 

- Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že 

prijíma jeho ponuku. Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli a uvedie dôvody 

neprijatia ich ponuky. S uchádzačom, ktorý predloží víťaznú cenovú ponuku bude 

uzatvorená „Zmluva o dielo“. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch 

zmluvných strán. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni schválenia procesu 

verejného obstarávania, nie však skôr ako dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  

na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

- Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorej postup a proces zadávania nie je 

vzhľadom na jej finančný limit definovaný a upravený v zákone o verejnom 

obstarávaní postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky 

boli primerané jeho kvalite a cene, všetko v súlade s princípmi verejného obstarávania 

a v súlade s §117 zákona o verejnom obstarávaní. 

- Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri 

postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 ods. 8 písm. 

b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 

ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, 

nebudú zodpovedať požiadavkám stanoveným verejným obstarávateľom, alebo budú 

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

- Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta plnenia 

predmetu zákazky, za účelom získania informácii pre spracovanie a predloženie 

ponuky. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť vopred prostredníctvom kontaktnej 

emailovej adresy verejného obstarávateľa alebo telefonicky. Vykonanie obhliadky nie 

je povinné. Verejný obstarávateľ pri vykonaní obhliadky miesta plnenia predmetu 

zákazky dodrží princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania voči záujemcom. 

- Uplatnenie sociálneho aspektu – Zhotoviteľ sa v „Zmluve o dielo“ zaviaže 

povinnosťou, že na dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona  

č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne jednu osobu splňujúcu kumulatívne 

nasledovné predpoklady:  

a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 

b) je dlhodobo nezamestnaná v zmysle §8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 

zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

     Prílohy 

- Výkaz výmer 

- Projekt stavby SO-04 

- Projekt stavby SO-05 

- Projekt stavby SO-07 

- Projekt stavby SO-08 

V Soli, dňa 21.06.2018                            Ing. Jozef Berta 

                               starosta obce, v. r. 


