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Číslo spisu:OÚ-96/002/2017 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  

zákazka zadávaná podľa § 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov  

 
Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie výstavby chodníkov v obci 

okolo cesty 1/77 - I. etapa 
  
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

 Úradný názov a sídlo: Obec Lenartov  
Krajina:   Slovenská republika   
IČO:   00322270 
DIČ:    2020623231     
Bankové spojenie: SK16 5600 0000 0036 1849 1001 
Kontaktné miesto: Obecný úrad Lenartov,  Lenartov 37, 086 06  Malcov  
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bľandová, MBA 
Telefón:  0905937628 
E-mail:  starosta@lenartov.sk ,   janablandova@centrum.sk  
Internetová adresa: www.lenartov.sk 
 
Obec Lenartov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
1. Zdroj financovania: 

Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania zo zdrojov v rámci dotácie 
na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bola schválená Radou vlády pre 
prevenciu kriminality pri MV SR. 
 

2. Názov predmetu zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie výstavby 
chodníkov v obci okolo cesty 1/77 - I. etapa 
 

3. Druh zákazky:  služba, 
 

4. Spoločný slovník obstarávania:  
71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby; 71251000-2 - 
Architektonické služby a stavebný dozor; 71248000-8 - Dohľad nad projektom a 
dokumentáciou; 71312000-8 - Poradenské služby pre oblasť stavebného inžinierstva; 
71315000-9 - Stavebné služby; 71315300-2 - Služby stavebného dozoru; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  
     Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
6. Hlavné miesto poskytnutia služby:  

sídlo verejného obstarávateľa- Obecný úrad Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov, 
NUTS kód: SK041 
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   5 600.- EUR s DPH 
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený uvedenú hodnotu prekročiť. 
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8. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej jednostupňovej projektovej 

dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, na realizáciu chodníkov 
okolo cesty 1. triedy v obci.  

Chodník bude situovaný z jednej strany obce a bude prechádzať pred záhradkami 
obyvateľov obce, kde sú umiestnené aj vstupy obyvateľov do dvorov.  

Obstarávateľ poskytne zhotoviteľovi geometrický plán na určenie hranice 
chodníka. 

Zhotoviteľ zabezpečí polohopisné a výškopisné zameranie riešeného územia.  
 

8.1. V projektovej dokumentácii bude riešené: 
a) Zameranie riešeného územia (polohopis, výškopis)  
b) Návrh spevnených plôch, chodníka dĺžky cca 2500 m zo zámkovej dlažby.  
c) Odvodnenie riešených spevnených plôch.  
d) Prípadná drobná architektúra (lavičky, smetné koše a pod.) – podľa požiadaviek 

obstarávateľa.  
e) Celková cenová ponuka uchádzača bude zohľadňovať aj náklady na výkon 

autorského dohľadu v potrebnom rozsahu.  
 

8.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo v rámci tejto cenovej ponuky u zhotoviteľa 
požiadať o doplnenie, resp. technické prepracovanie určitej časti dokumentácie v 
prípade, že legislatívny proces povolenia stavby si to bude vyžadovať.  

 
8.3. Obsah projektovej dokumentácie:  

Projektová dokumentácia bude vyhotovená v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme 
(6 paré) a 1x v elektronickej forme na CD a bude obsahovať:  
• Písomná časť – Sprievodná správa, Súhrnná technická správa  
• Výkresová časť (výkresová dokumentácia) – Celková situácia stavby, Situácia 

širších vzťahov - ak je potrebná, Situácia stavby, Vzorové priečne rezy a skladby 
navrhovaných spevnených plôch, chodníkov, Pozdĺžny rez – ak je potrebný, 
Výpis prvkov - ak je potrebný.  

• Projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej 
správe.  

• Polohopisné a výškopisné zameranie.  
• Položkovitý rozpočet s výkazom výmer  
• Vizualizácia projektu v rozsahu upresnenom po dohode s obstarávateľom.  

 
9. Termín realizácie: najneskôr do 20.03.2017, odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o dielo, ktorá je výsledkom predmetného verejného obstarávania. 
 
10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:  

Uchádzač musí v ponuke preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 32zákona č. 
343/2015Z.z. a predložením kópie dokladu o oprávnení poskytovať predmetný druh 
služby. 

 
11. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky: 

11.1. Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade hodnotou uvedenou vo výzve na 
predkladanie ponúk podľa §117 zákona 343/2015 Z.z. Ak uchádzač nie je platcom 
DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ nie je platcom 
DPH. 
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11.2. Úspešný uchádzač uskutoční službu na základe zmluvy o dielo, uzatvorenej 
medzi zhotoviteľom a verejným obstarávateľom (objednávateľom) počas platnosti 
a účinnosti zmluvy. Faktúra bude vystavená v termínoch podľa bodu 11.4. 

11.3. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
Celková cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom 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 v znení neskorších 
predpisov. 

11.4. Splatnosť predloženej faktúry je do 25.03.2017 v štyroch rovnopisoch po 
riadnom a úplnom odovzdaní diela objednávateľovi zhotoviteľom. 

11.5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil výpočet celkovej sumy 
na formulári, ktorý je prílohou č. 1 predmetnej výzvy na predkladanie ponúk. 

 
12. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

• Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať služby, ktoré sú predmetom zákazky. 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj neoverenú kópiu, resp. scan predmetného 
dokladu 

• Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia, podľa §32 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

• Navrhovanú cenu predmetu zákazky podľa tejto Výzvy podpísanú štatutárnym 
zástupcom uchádzača; 

 
13. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:   od 03.02.2017 do 10.02.2017 do 10:00 hod. 

Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote predkladanie 
ponúk na adresu: Obecný úrad Lenartov,  Lenartov 37, 086 06 Malcov. Ponuky je možné 
doručiť na uvedenú adresu osobne, alebo poštou. 

 
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:   

Celková cena vrátane DPH v eur: Celkovú cenu za poskytnutie služieb uchádzač 
v ponuke určí ako súčin predpokladaného množstva a jednotkovej ceny. Celkovú cenu je 
potrebné zaokrúhliť na dve desatinné miesta a vyjadriť v EUR. 
Pravidlá uplatnenia kritéria: 

V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať celková cena vrátane DPH,  
zaokrúhlená na dve desatinné miesta v eurách. Verejný obstarávateľ na základe 
doručených ponúk určí poradie uchádzačov; od najnižšej celkovej  ceny (ponuka sa 
umiestni na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu (najvyššie poradie určené podľa 
počtu doručených ponúk). Úspešným uchádzačom sa stane ten, kto predloží ponuku s 
najnižšou celkovou cenou. 

 
15. Podmienky týkajúce sa zmluvy: 

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude 
uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku verejný  obstarávateľ 
prijíma. 

Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného 
obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo o poskytnutí služby podľa § 269 ods. 2 
obchodného zákonníka na dobu určitú do max. 20.03.2017. 

Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na rokovanie o uzavretí zmluvy. 
Osobitné požiadavky k plneniu zmluvy: 
15.1. Vrátane dopravy na miesto plnenia. 
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15.2. Zhotoviteľ preukáže odbornú spôsobilosť na uvedený predmet zmluvy do 3 dní 
od uzavretia zmluvy. 

15.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo, ktorého predmetom je služba, vo 
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok vydaných príslušným 
všeobecne záväzných právnych predpisov a špecifikácie uvedenej vo výzve na 
predkladanie ponúk spolu so všetkými ďalšími súvisiacimi službami, ktoré si predmet 
služby vyžaduje. 

15.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 
diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii 
diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitnú 
realizáciu služby potrebné. 

15.5. Zhotoviteľ preveril pred podpisom tejto zmluvy všetky, objednávateľom mu 
odovzdané dokumenty, čo do správnosti a úplnosti a prehlasuje, že všetkým 
dokumentom porozumel a že je dielo schopný riadne vykonať. 

15.6. Pri vypracovaní dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné 
predpisy, technické normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími 
podkladmi objednávateľa, odovzdanými po dohode s objednávateľom, zápismi 
a dohodami zmluvných strán ako aj vyjadreniami orgánov štátnej správy a všetkých 
zainteresovaných inštitúcií a organizácií. 

15.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy dojednaný v 
rozsahu tejto zmluvy a výzvy na predkladanie ponúk ako celok, riadne a včas. 
Dodržanie termínov je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet 
zmluvy v dojednanom termíne. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený 
riadnym vypracovaním a odovzdaním dokumentácie objednávateľovi. Odovzdanie 
dokumentácie sa rozumie osobné odovzdanie dokumentácie objednávateľovi v jeho 
sídle s potvrdením o prevzatí. 

15.8. Dohodnutá cena za vykonanie diela je platná po celú dobu realizácie diela. 
Zmena dohodnutej ceny za vykonanie diela po začatí realizácie diela bude možná len 
na základe písomnej dohody zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto 
zmluve, a to len z dôvodu nevyhnutnej zmeny diela alebo jeho nevyhnutného 
rozšírenia, prípadne krátenia rozsahu služby pre obstarávateľa. Nutnosť nevyhnutnej 
zmeny diela, alebo jeho nevyhnutného rozšírenia, prípadne krátenia rozsahu služby 
musí byť potvrdené oprávneným zástupcom objednávateľa. V prípade zníženia alebo 
zvýšenia rozsahu predmetu zmluvy sa cena diela upraví podľa vzájomnej dohody 
zmluvných strán, podľa jednotkových cien obvyklých za realizáciu konkrétnej služby. 
Dohodnutá cena je teda cenou konečnou, ktorú nie je možné meniť s výnimkou zmien 
kvalitatívnych a kvantitatívnych, ale výhradne na základe podnetu objednávateľa. 

15.9. Dielo sa zaväzuje zhotoviteľ odovzdať najneskôr do 20.3.2017. 
15.10. Cena za dielo bude platená nasledovným spôsobom: 
• Na účet zhotoviteľa po riadnom odovzdaní celého diela (služby) objednávateľovi, po 

odstránení všetkých vád a nedostatkov a po zapracovaní všetkých výhrad a 
pripomienok a po odovzdaní všetkých požadovaných dokladov objednávateľovi a po 
prevzatí diela (služby) objednávateľom, podpísaním všetkých potrebných dokumentov 
vrátane protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, najneskôr do 25.3.2017, po odovzdaní 
diela objednávateľovi zhotoviteľom. 

• Kalkulácia cien poskytnutých služieb, z ktorej vyplýva dohodnutá cena tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na 
priebežnej fakturácii. 
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15.11. Služby, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od 
dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. 

15.12. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho 
odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela 
zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

15.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť po uplatnení reklamácie 
objednávateľom, ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. 

15.14. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím 
podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu objednávateľa upozornil, ale 
ten na ich použití trval. 

15.15. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej 
osobe v dôsledku porušenia jeho povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

15.16. V prípade vzniku škody porušením povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy 
ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej 
škody a ušlého zisku. 

15.17. Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou škodu tretím osobám, je povinný 
túto škodu odstrániť na vlastné náklady. 

15.18. Za omeškanie s odovzdaním diela bude objednávateľ požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 200 Eur.- za každý i začatý deň omeškania počas doby 
omeškania do 15 dní. 

15.19. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: a) písomnou 
dohodou zmluvných strán, b) odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného 
porušenia zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou alebo z iných dôvodov, ktoré 
ustanovuje zákon alebo táto zmluva. 

15.20. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, 
ktoré im boli zverené druhou zmluvnou stranou, nesprístupnia tretím osobám bez 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a nepoužijú tieto informácie ani pre iné 
účely než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

15.21. Autorské práva- Objednávateľ je oprávnený použiť výkresy, správy a iné 
materiály reprezentujúce dielo podľa tejto zmluvy na vlastné účely, zverejniť a 
poskytnúť tretím osobám. Zhotoviteľ je oprávnený použiť výkresy, správy a iné 
materiály reprezentujúce dielo podľa tejto zmluvy na vlastné marketingové účely a do 
územných a architektonických súťaží. 

15.22. Dokumentáciu v štádiu spracovania je potrebné odsúhlasovať zástupcom 
objednávateľa (spôsob odsúhlasovania sa určí po dohode s objednávateľom). 

15.23. Dotácia na vypracovanie projektovej dokumentácie bola schválená Radou 
vlády pre prevenciu kriminality pri MV SR 

 
16. Ostatné požiadavky 

16.1. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný 
obstarávateľ je v zmysle zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zák. č. 
211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie. 

16.2. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť  so zverejnením uzavretej 
zmluvy  v centrálnom registri zmlúv a dokumentov v profile podľa §117 zák. č. 
343/2015Z.z. v aktuálnom znení. 

16.3. Tento súhlas úspešný uchádzač ako zhotoviteľ, musí udeliť v zmluve bez 
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. Uchádzač zároveň súhlasí, 
v prípade kontroly, s vykonaním internej kontroly a auditu. 
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17. Dôvody na zrušenie použitého postupu 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 v tejto 

Výzve.  
• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené . 
 

Proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani 
námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi 
všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho 
ponuku  prijíma. 

Ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu  zmluvy o poskytnutí služby, 
resp. úspešný uchádzač od uzavretia zmluvy odstúpi, verejný obstarávateľ môže vyzvať 
na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.  

Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy ani s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý 
v poradí, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa 
umiestnil ako tretí v poradí. 

 
18. Dátum odoslania výzvy záujemcom a zverejnenia výzvy na mieste v obci obvyklom:  

30.01.2017 do 15.02.2017 

 
 
 
V Lenartove, dňa: 30.01.2017 
 
V súlade so zák. č. 343/2016Z.z. v aktuálnom znení vypracoval: 
 
Ing. Jana Bľandová, MBA, kontaktná osoba verejného obstarávateľa 
 
 
 
 
 
 
 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ing. Jana Bľandová, MBA- starostka obce 
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Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk 

 

Navrhovaná cena predmetu zákazky – Kalkulácia ceny  podľa špecifikácie predmetu zákazky 

uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk. 

 

Postup verejného 

obstarávania 
Suma v € bez DPH Výška DPH v € Suma v € s DPH 

Verejná súťaž podľa 

§117 
   

 
 
 
 
 

 


