
Výzva na predloženie ponuky 
 

I. Všeobecné informácie. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 

Názov organizácie: Obec Moravany 

Sídlo organizácie: Moravany 98, 072 Rakovec nad Ondavou 

IČO: 00325503 

DIČ:  

Zastúpený: Mgr. Vladimír Čeklovský, starosta obce 

Kontaktné tel. čísla: +421 566 884 646 

Kontaktný e-mail: moravany@obecmoravany.sk 

 

Kontaktná miesto a osoba pre toto verejné obstarávanie: 

Kontaktné miesto TENDER – KONZULT, s.r.o., Hraničná 2, 040 17 Košice 

Kontaktná osoba Ing. Dušan Mihok 

Mobil +421 905616592 

E-mail dusan.mihok@tenderkonzult.sk 

2. Postup verejného obstarávania. 

Zákazka je zadávaná postupom podľa § 117 Zákona č. 343/ 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a 

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

3. Financovanie predmetu zákazky. 

Zákazka je financovaná z operačného programu Kvalita životného prostredia (ďalej ako „OP KŽP“), 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na triedený zber KO, mechanicko-

biologickú úpravu zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v najmenej 
rozvinutých okresoch, kód výzvy, OPKZP-PO1-SC111-2017-32 vo výške 85 %, zo štátneho rozpočtu 

vo výške 10 %  a  z prostriedkov verejného obstarávateľa vo výške 5 % z celkového rozpočtu. 

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky. 

Predpokladaná hodnota zákazky je 116 200,43 EUR bez DPH. 

II. Predmet zákazky 

1. Všeobecná charakteristika predmetu zákazky. 

Názov: Stavba Zberný dvor Moravany. 

CPV: 45222110-3 Stavebné práce na stavbách skládok odpadu 
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Druh: Stavebné práce. 

 

2. Stručný opis predmetu zákazky. 

a) Tento projekt rieši vybudovanie zberného dvora na prechodné zhromažďovanie separovaného odpadu 

obyvateľmi obce. Predmetom zberu je len obyčajný odpad, nebezpečný odpad nie je predmetom zberu. 
b) Stručný stavebný popis zberného dvora. 

Areál ZD bude oplotený pozinkovaným pletivom do výšky 2,0 m. Areál ZD má rozmery strán 33,37m, 

34,20m, 34,40m, 32,90m. Z východnej strany je umožnený vjazd do areálu ZD posuvnými vrátami šírky 

6,0 m. Pozdĺž oplotenia a v strede areálu budú umiestnené objemové kontajnery a nádoby na jednotlivý 

druh odpadu. Výjazd z areálu je cez druhé posuvné vráta šírky 6,0 m taktiež na východnej strane areálu. 

Vjazd a výjazd voľne nadväzuje na existujúcu spevnenú betónovú komunikáciu. Areál bude mať novú 

spevnenú betónovú plochu pre ľahkú manipuláciu s kontajnermi. Kontajnery sú uložené v šikmej polohe 
od oplotenia pre lepšie vykladanie a nakladanie kontajneru na vozidlo, ktoré bude odpad odvážať. Celý 

areál bude osvetlený piatimi osvetľovacími telesami na stožiari. Dažďové vody budú zo spevnenej 

betónovej plochy odvádzané prirodzeným spôsobom vsakovaním do terénu. 

c) Podrobný opis, technická špecifikácia a množstvo predmetu zákazky požadované verejným 

obstarávateľom, sú uvedené v  Projektovej dokumentácii uvedenej v príl. č. 1 v  elektronickom 

dokumente „01_PD_ZD_Moravany.pdf“  (ďalej len „OpisPZ“) a vo Výkaze výmer uvedenom v príl. č. 2 

v  elektronickom editovateľnom dokumente „02_VV_ZD_Moravany.xlsx“ . 

d) Použitie ekvivalentných výrobkov alebo ekvivalentných technických riešení 

V prípadoch ak vo výkaze výmer, alebo v PD bude niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie 

parametrov identifikovaný konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, alebo ak je 
použitý obchodný názov výrobku identifikujúci konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje 

nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 

podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, 

prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je 

uvedený výrobok určený a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre 

ako je požadované pri pôvodnom výrobku. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač 

môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Ak uchádzač nahradí výrobok 

ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia, uvedie ich v dokumente „Zoznam 
ekvivalentov“, ktorého vzor je uvedený v príl. č. 7 v  elektronickom editovateľnom dokumente:  

“ 07_ZoznEkvival_ZD_Moravany.docx”. 

Ak uchádzač ekvivalentné výrobky nepoužije v cit. dokument Zoznam ekvivalentov preškrtne alebo 
vymaže text „Použijú sa nasledovné ekvivalenty“ umiestnený nad tabuľkou, doklad podpíše a predloží 
v ponuke. 
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3. Členenie predmetu zákazky na časti 

Predmet zákazky sa nečlení na samostatné časti. Ponuku je potrebné predložiť na všetky priestory a 

položky predmetu  zákazky. Ponuka predložená  len na časť položiek  nebude  zaradená  do 

vyhodnotenia a bude sa k nej pristupovať ako keby nebola predložená. 

4. Prehliadka miesta zhotovenia predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať prehliadku miesta zhotovenia predmetu zákazky. 

Miesto a čas prehliadky je možné dohodnúť s p. Mgr. Vladimírom Čeklovským, starostom obce, na 

čísle +421 566 884 646  alebo e-mailom na adrese moravany@obecmoravany.sk.  

III. Obchodné a zmluvné podmienky. 

1. Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) 
a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len ZVO) (ďalej len „Zmluva“), ktorej vzor je uvedený v príl. č. 5 v  elektronickom editovateľnom 

dokumente „05_Zmluva_ZD_Moravany.docx“. 

2. Možná bude len úprava chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery v texte a pod.) a 

doplnenie údajov podľa predtlače (cien, identifikačných údajov úspešného uchádzača, údajov 

týkajúcich sa lehoty plnenia). 

3. Nakoľko je návrh Zmluvy o dielo vypracovaný ako definitívna verzia, v čase medzi predkladaním 
ponúk a podpísaním zmluvy o dielo už nebude možné na jeho obsahu a znení robiť akékoľvek 

obsahové zmeny, ktorými by mohlo dôjsť ku zmene významu jednotlivých ustanovení Zmluvy o dielo. 

4. Miesto plnenia predmetu zákazky. 

Obec Moravany, parc. č. 561/105. Parcela je evidovaná v registri „C“ na LV č. 1372. 

5. Lehota zhotovenia predmetu zákazky. 

Do  6 (šesť) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. 

6. Zmluva nadobudne účinnosť po splnení všetkých odkladacích podmienok, ktoré spočívajú v tom,  

a) že poskytovateľ pomoci potvrdí správnosť vykonaného verejného obstarávania prijímateľom – pomoci 
– kupujúcim, 

b) že dôjde k zverejneniu zmluvy podľa osobitného predpisu na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

 

Pre nadobudnutie účinnosti  Zmluvy je potrebné, aby boli splnené všetky uvedené odkladacie 

podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti tejto  Zmluvy a to podľa podmienok uvedených 

v tejto Zmluve a podľa platných predpisov. O nadobudnutí účinnosti tejto  Zmluvy bude objednávateľ 

bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní po doručení oznámenia o správnosti vykonaného 
verejného obstarávania a po zverejnení  Zmluvy podľa osobitného predpisu informovať zhotoviteľa. 

7. Uchádzači berú na vedomie a rešpektujú skutočnosť, že verejný obstarávateľ ako povinná osoba v 
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zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha 

povinnosti zverejňovania a berú na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania 

zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a  dopĺňajú  niektoré  zákony.   
Uchádzači   predložením   ponuky   vyjadrujú   svoj   súhlas  so zverejnením svojich identifikačných 

údajov uvedených v Zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje. 

8. Uchádzači berú na vedomie a rešpektujú, že uskutočnené stavebné práce budú financované z 

prostriedkov EÚ a pri realizácii stavebných prác bude musieť dodržiavať podmienky určené Zmluvou 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Kvalita životného 

prostredia.  

9. Uchádzači berú na vedomie a rešpektujú, že stavebné práce sú financované z príspevku z EŠIF a 
podliehajú výkonu administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany RO pre OP 

KŽP.  

10. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa odstúpiť od Zmluvy o dielo bez 

udania iného dôvodu v nadväznosti na výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania RO 

pre OP KŽP, ktorou poskytovateľ neschválil predmetné verejné obstarávanie. 

IV. Cena a spôsob jej určenia. 

1. Uchádzač k vypracovaniu návrhu ceny použije dokument  Výkaz výmer, uvedený v priloženom 
elektronickom dokumente „02_VV_ZD_Moravany.xlsx. Všetky uchádzačom navrhované ceny 

uvedené v ponuke budú vyjadrené v EUR. 

2. Cena prác bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

3. Celková cena bude predstavovať náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré 

sú podľa zadávacej dokumentácie, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov 

nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky. 

4. Uchádzač pre prípravu  ponuky môže použiť editovateľný elektronický dokument vo formáte MS Excel, 
umožňujúci ocenenie položiek doplnením jednotkových cien.  

5. Uchádzač je povinný oceniť primeranou cenou všetky položky, ktoré sú uvedené vo Výkaze výmer 

označené na ocenenie. Pre každú požadovanú položku musí byť uvedená merná jednotka, počet 

jednotiek a jednotková cenu. Cena za položku je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a 

množstva uvedeného v citovanom výkaze výmer. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný 

a bez matematických chýb. Celková cena za predmet zákazky bude určená ako súčet cien za všetky 

položky uvedené vo výkaze výmer. 

6. Ocenený Výkaz výmer (rozpočet) v tlačenej podobe bude súčasťou ponuky uchádzača a bude tvoriť 

prílohu č. 01 k Zmluve. Uchádzač zodpovedá za to, že ceny v elektronickej a tlačenej forme sa 

zhodujú. 
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7. Uchádzač predloží v ponuke výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach takto 

- v tlačenej podobe a  

- v elektronických dokumentoch vo formáte “.xls” a „.pdf“ na CD priloženom k ponuke. 

8. Uchádzač  je  pred  predložením   svojej   ponuky  povinný  vziať   do   úvahy  všetko, čo je nevyhnutné 

na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky zmluvné záväzky 

a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa projektovej 

dokumentácie, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a  charakter ponuky alebo 
zhotovenie stavebných prác.  V  prípade,   že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny 

nárok uchádzača na zmenu navrhovanej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. 

9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky uchádzačov, ktoré budú cenovo prevyšovať 

disponibilné finančné prostriedky verejného obstarávateľa, ktorých hodnota bez DPH je rovná 

predpokladanej hodnote zákazky, uvedenej v čl. I bod 4 tejto výzvy.  

10. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v zmysle príslušných 

predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), uvedie do Návrhu na plnenie kritérií vo formulári Ponuka, 
navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky, ktorú určí ako súčet ceny za predmet zákazky v EUR 

bez DPH a hodnoty DPH. Skutočnosť že je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  

11. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie do Návrhu na plnenie kritérií vo formulári 

ponuka navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky (DPH neuvádza).  Skutočnosť,  že  nie  je  

zdaniteľnou  osobou  pre  DPH,  uchádzač  uvedie  v ponuke. V prípade, ak uchádzač nie je platcom 

DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy - diela sa stane platcom DPH, nesmie to byť dôvod 

na prekročenie dohodnutej celkovej ceny za predmet zákazky. Zhotoviteľ bude povinný dovtedy 

nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH 

12. Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na 

podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať, ak nastanú také okolnosti pri realizácii predmetu 

zákazky, ktoré nemohol verejný obstarávateľ predvídať. 

13. Na požiadanie objednávateľa uchádzač spracuje a predloží kalkulácie jednotkových cien vybraných 

stavebných prác, spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre prípravu ponuky.  

V. Podmienky účasti. 

1. Verejný obstarávateľ splnenie podmienok účasti posúdi po určení poradia uchádzačov podľa čl. X 
Výzvy u uchádzača, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste v poradí, spôsobom uvedeným 

v čl. XI Výzvy. 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 ods. 5 ZVO neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 

podmienky účasti podľa § 32 , ods. 1 písm. e) a f) ZVO. 
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2. Preukázanie splnenia podmienok účasti: 

a) K podmienke účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e)  uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom 

mieste v poradí, predloží podľa § 32 ods. 2 písm. e) doklad  o oprávnení  dodať tovary, poskytnúť služby 

alebo zhotoviť stavebné práce, vo vzťahu k predmetu zákazky, v origináli alebo v overenej kópii, 
najneskôr v lehote súčinnosti v čase uzavretia zmluvy, uvedenej v Oznámení o výsledku vyhodnotenia 

ponúk a výzvy k uzavretiu zmluvy, ktorá nebude kratšia ako 3 pracovné dni.  

b) K podmienke účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f)  uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste 

v poradí, predloží podľa § 32 ods. 2 písm. f) čestné vyhlásenie, v origináli alebo v overenej kópii, 

podpísané oprávnenou osobou uchádzača, najneskôr v lehote súčinnosti v čase uzavretia zmluvy, 

uvedenej v Oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk a výzvy k uzavretiu zmluvy, ktorá nebude kratšia 

ako 3 pracovné dni. 

3. Finančné a ekonomické postavenie. 

Nevyžaduje sa. 

4. Technická a odborná spôsobilosť. 

Nevyžaduje sa. 

VI. Využitie subdodávateľov. 

1. Verejný obstarávateľ umožňuje plnenie predmetu zákazky s využitím subdodávateľov. 

2. Subdodávateľom sa rozumie hospodársky subjekt1, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným 
uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. 

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke, najneskôr však v lehote súčinnosti v čase 

uzatvorenia zmluvy predložil doklad “Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok”, obsahujúci údaje 

o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu - obchodné meno, sídlo, IČO subdodávateľa a údaje 

o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum 

narodenia a podiel plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľom. 

Uchádzač môže pre vypracovanie dokumentu Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok použiť vzor 

uvedený v prílohe č. 8 k Výzve v elektronickom dokumente “ 08_ZoznSubdod_ZD_Moravany.docx”. 

4. Navrhovaní subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 

32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). 
Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce/poskytovať službu/dodávať tovar uchádzač predloží za 

subdodávateľa najneskôr v čase uzavretia zmluvy len k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 

subdodávateľ plniť. 

5. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa čl. VI bodu 4 Výzvy, alebo ak  

                                                
1 hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje 

stavebné práce alebo poskytuje službu 
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subdodávateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora 

nebude v cit. Registri zapísaný, verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. 

Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak v  stanovenej lehote nenahradil 

subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti určené verejným obstarávateľom novým 
subdodávateľom, ktorý spĺňa určené podmienky účasti. 

6. Počas realizácie zákazky si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo prípadných ďalších 

subdodávateľov neuvedených v ponuke uchádzača, alebo neuvedených ku dňu uzatvorenia zmluvy 

v dokumente „Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok“ alebo zmenu už uvedených 

subdodávateľov schvaľovať v súlade s podmienkami uvedenými v ZoD. 

7. Verejný obstarávateľ stanovil v Návrhu ZoD, pravidlá pre využitie subdodávateľov a pre zmenu 

subdodávateľov. 

VII. Lehota viazanosti. 

Ponuka bude platná do 31.12.2019. 

VIII. Obsah a vyhotovenie ponuky a dokladov predkladaných spolu s ponukou. 

1. Obálka s ponukou musí obsahovať: 

a) vyplnený a podpísaný formulár “Ponuka” vypracovanom podľa vzoru, uvedenom v príl. č. 6 k Výzve 

v  elektronickom dokumente  „06_Ponuka_ZD_Moravany.docx“ 

b) čestné vyhlásenie k podmienkam vo verejnom obstarávaní, vypracovanom podľa vzoru uvedenom 
v príl. č. 3 v  elektronickom dokumente „03_CV_PodmVO_ZD_Moravany.docx“, 

c) ocenený výkaz výmer, podľa čl. IV. tejto výzvy, vypracovanom podľa čl. IV Výzvy, 

d) zoznam ekvivalentov, podľa čl. II bod 2 písm. d) tejto výzvy, vypracovanom podľa vzoru uvedenom 

v príl. č. 7 v  elektronickom dokumente „07_ZoznEkvival_ZD_Moravany.docx“, 

2. Všetky vyššie uvedené doklady sa predkladajú v origináloch alebo v overených kópiách, podpísané 

oprávnenou osobou uchádzača. 

IX. Lehota a miesto na predloženie ponuky. 

1. Ponuka a všetky doklady podľa Odd. VII tejto výzvy musia byť predložené v zalepenej obálke označenej 

heslom „Neotvárať – ponuka Stavba Zberný dvor“, najneskôr dňa 08.08.2019 do 11.00 hod. osobne 

alebo poštou na adresu Obec Moravany, Moravany 98, 072 Rakovec nad Ondavou. 

2. Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatý. 

X. Kritériá na vyhodnotenie ponúk. 

Hodnotenie ponúk bude vykonané podľa kritéria Najnižšia celková cena za predmet zákazky. 
Spôsob použitia kritéria: 

Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov podľa kritéria najnižšej ceny tak, že na prvom 

mieste sa umiestni uchádzač s najnižšou ponúknutou celkovou cenou za predmet zákazky. Poradie 

ostatných uchádzačov bude určené vzostupne podľa hodnoty celkovej ceny uvedenej v ich 
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ponukách, t. j uchádzač ktorý predložil druhú najnižšiu celkovú cenu sa umiestni na druhom mieste 

a uchádzač ktorý predložil najvyššiu celkovú cenu na poslednom mieste v poradí. 

XI. Vyhodnotenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk. 

1. Verejný obstarávateľ u uchádzača, ktorého ponuka sa podľa čl. X Výzvy umiestnila na prvom mieste 

v poradí, v súlade § 117 ods. 5 ZVO,  

• vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa čl. V tejto výzvy z údajov uvedených v informačných 

systémoch verejnej správy  hodnotením “Splnil/Nesplnil”, 

• vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky z dokladov predložených uchádzačom v ponuke 
podľa čl. VIII bod 1 Výzvy, 

2. Verejný obstarávateľ požiada uchádzača, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste v poradí,  

o vysvetlenie/doplnenie údajov uvedených v informačných systémoch alebo v  dokladoch 

predložených v ponuke, ak nevie jednoznačne posúdiť splnenie podmienok účasti alebo požiadaviek 

na predmet zákazky a vylúči uchádzača, ak nepredloží vysvetlenie v lehote určenej v žiadosti 

o vysvetlenie alebo ak nesplní podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky uvedené vo 

Výzve /doplnenie už predložených dokladov a o vysvetlenie ponuky. 

3. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste vo vyhodnotení  podľa čl. X Výzvy nesplní podmienky 

účasti alebo požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, alebo ak u cit. uchádzača 

alebo jeho subdodávateľov existujú dôvody na jeho vylúčenie z dôvodov identifikovania konfliktu 

záujmov, alebo ak cit. uchádzač nebude zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len 

„RPVS“) aj keď sa táto povinnosť na neho vzťahuje, bude vylúčený z vyhodnotenia ponúk a ak bolo 

predložených viac ako dve ponuky, verejný obstarávateľ zostaví nové poradie a zopakuje postup 

podľa čl. XI body 1 až 2 Výzvy. 

4. Ak bude uchádzač, ktorý sa umiestnil ako prvý v novozostavenom poradí v postupe podľa čl. XI bod 3 
Výzvy vylúčený z vyhodnotenia ponúk podľa určených kritérií a ak bolo predložených viac ako dve 

ponuky, verejný obstarávateľ zostaví nové poradie a zopakuje postup podľa čl. XI body 1 až 2 Výzvy 

5. Uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila vo vyhodnotení ponúk ako prvá v poradí a ktorý splnil 

podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, bude vyhodnotený verejným obstarávateľom ako 

úspešný, jeho ponuka bude prijatá a verejný obstarávateľ ho vyzve na poskytnutie súčinnosti 

potrebnej k uzavretiu zmluvy. 

6. Úspešný uchádzač v lehote súčinnosti v čase uzavretia zmluvy, uvedenej vo výzve na poskytnutie 

súčinnosti, ktorá nebude kratšia ako 3 pracovné dni, predloží verejnému obstarávateľovi: 

a) návrh Zmluvy o dielo, vypracovaný podľa čl. III Výzvy, 

b) zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok, vypracovaný podľa vzoru uvedenom v príl. č. 8 

v elektronickom dokumente „08_ZoznSubdod_ZbernyDvorMoravany.docx“. 

7. Verejný obstarávateľ požiada úspešného uchádzača o výmenu subdodávateľa, ktorý nespĺňa 

podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a u ktorého existujú dôvody na vylúčenie podľa 
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§ 40 ods. 6 písm. f) alebo ak subdodávateľ nie je zapísaný v RPVS aj keď sa na neho povinnosť byť 

zapísaný v RPVS vzťahuje.   

8. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom ak neposkytne v lehote súčinnosti 

požadované doklady na predloženie ktorých bol vyzvaný, ak predložené doklady nebudú spĺňať 
požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo Výzve, ak nenahradí subdodávateľa, ktorí nespĺňa 

požiadavky verejného obstarávateľa novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky 

verejného obstarávateľa, zostaví nové poradie a zopakuje postup podľa čl. XI body 1 až 6. 

9. Verejným obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najneskôr v lehote viazanosti ponúk 

uvedenú v čl. VI Výzvy. 

XII. Zrušenie postupu zadávania tejto zákazky. 

Verejný obstarávateľ zruší tento postup verejného obstarávania:  

• ak v lehote na predkladanie ponúk nebola predložená ani jedna ponuka, 

• ak všetky predložené ponuky boli vylúčené, 

• ak nastali v priebehu zadávania zákazky nové okolnosti, ktoré verejný obstarávateľ nemohol 

predvídať a ktoré mu neumožňujú pokračovať v zadávaní tejto zákazky. 

XIII. Prílohy: 8 

Príl. č. 1  Projektová dokumentácia v elektronickom dokumente „01_PD_ZD_Moravany.pdf“. 

Príl. č. 2 Ocenený výkaz výmer v elektronickom dokumente  „02_VV_ZD_Moravany.xlsx “. 

Príl. č. 3 Vzor Čestné vyhlásenie k podmienkami a požiadavkám v tomto verejnom obstarávaní, 

v elektronickom dokumente „03_CV_PodmVO_ZD_Moravany.docx“. 

Príl. č. 4 Čestné vyhlásenie k zákazu účasti vo verejnom obstarávaní v elektronickom dokumente  

„04_CV_ZakazUcastiVoVO_ZD_Moravany.docx “. 

Príl. č. 5 Návrh Zmluvy o dielo v elektronickom dokumente „05_Zmluva_ZD_Moravany.docx“. 

Príl. č. 6 Formulár Ponuka v elektronickom dokumente  „06_Ponuka_ZD_Moravany.docx“. 
Príl. č. 7 Zoznam ekvivalentov v elektronickom dokumente „07_ZoznEkvival_ZD_Moravany.docx“. 

Príl. č. 8 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok v elektronickom dokumente 

„08_ZoznSubdod_ZD_Moravany.docx“. 
 

V Košiciach, dňa 29.07.2019. 

 

 

Vypracoval: Ing. Dušan Mihok , externý poradca pre toto verejné obstarávanie 
 


