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Verejné obstarávanie 

Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „zákon“)  

 

  

 

 

 

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
Na zákazku s nízkou hodnotou s elektronickou aukciou 

na stavebné práce a predmet zákazky:   

 

„Rekonštrukcia chodníkov v obci Lenartovce“ 
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ÚVOD 
Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a 

požiadavky zákazky, uvedené v týchto súťažných podkladoch a ich prílohách, ako výlučné požiadavky verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač/záujemca dôkladne preskúma a rešpektuje všetky 

pokyny, lehoty a iné skutočnosti, obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch a zapracuje ich do svojej ponuky.  

Pokiaľ sú v ďalšom texte týchto súťažných podkladov použité  skrátené alebo zjednodušené verzie odvolávok na 

paragrafy zákona bez ich citácie,  nič to nemení na fakte, že platia výlučne zákonné definície a pojmy.  

 

 

POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY 
Uchádzač vypracuje a predloží svoju ponuku v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, podľa pokynov verejného 

obstarávateľa uvedených v týchto súťažných podkladoch. V procese verejného obstarávania bude dodržiavať zákon 

o verejnom obstarávaní, podmienky stanovené v súťažných podkladoch a Etický kódex uchádzača, zverejnený tu: 

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Verejný obstarávateľ:  Obec Lenartovce 

Sídlo:  Lenartovce 97, 98044 

Krajina:  Slovenská republika  

IČO:  00318892 

DIČ:  2021103018 

Zastúpený:  Ján Rákoši, starosta obce 

Kontaktná osoba:  Ján Rákoši, starosta obce 

Telefón:  0908 932 380 

E-mail:   starosta@lenartovce.sk 

Internetová adresa:  www.lenartovce.sk 

 

            Realizátor verejného obstarávania   

Názov organizácie:                             Slovenské centrum obstarávania, o.z. 

Adresa kontaktného miesta: Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice  

Krajina:                                                Slovenská republika  

Kontaktná osoba:                                Alena Macková 

Telefón:                                               +421 914 322 930 

E-mail:                                                 mackova@i-sco.sk 

2. PREDMET ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA   
2.1 Názov predmetu obstarávania: „Rekonštrukcia chodníkov v obci Lenartovce“, Evidenčné číslo zákazky: 

AM2/2022.  

 

2.2 Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií: Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Hlavný predmet/ Hlavný slovník: 

45000000-7 Stavebné práce 

Doplňujúce CPV kódy:  

45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 

45213316-1 Inštalačné práce na chodníkoch 

 

Miesto dodania: : obec Lenartovce, k. ú.: Lenartovce, okres Rimavská Sobota 

            Lehota dodania diela: do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo 

https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html
mailto:mackova@i-sco.sk
https://www.uvostat.sk/cpvkod/6730
https://www.uvostat.sk/cpvkod/6503
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3. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej ako „PHZ“)  je vo výške  60 339,59 Eur bez DPH a bola určená na základe 

oceneného rozpočtu projektanta a podľa § 6 zákona. Podklady k výpočtu PHZ sú súčasťou spisu.  

4. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY, VARIANTNÉ A EKVIVALENTNÉ RIEŠENIA  
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, pretože je považovaný za ucelenú jednotnú kompaktnú stavbu ako celok s 

nezameniteľnými vzájomnými väzbami, takže dielo ako celok  musí byť zhotovené jednotne. V prípade rozdelenia na časti, 

separátne uskutočňovanie stavebných častí  od rôznych zhotoviteľov, by mohlo priniesť celkom zjavne neprimerané 

ťažkosti a ohrozilo by efektivitu stavebných prác. Požadovaný predmet plnenia svojimi charakteristikami a povahou 

nevyhnutne spolu súvisí.  

 

5. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
Verejný obstarávateľ predpokladá, že predmet zákazky bude financovaný z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a rozpočtu verejného obstarávateľa. Úhrady budú realizované formou bezhotovostného platobného styku a bez 

možnosti využitia zálohových platieb.  

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2 (Výzva na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry)  

Názov projektu: „Rekonštrukcia chodníkov v obci Lenartovce“ 

 

6. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK 
6.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk a to do 31.12.2022 do polnoci.  Od 01.01.2023 

ponuky uchádzačov strácajú platnosť, ak verejný obstarávateľ nerozhodne inak. Lehota viazanosti ponuky začne 

plynúť od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, až do uplynutia stanovenej lehoty viazanosti ponúk.  

6.2 V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov a procesu kontroly verejného obstarávania, 

si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk.  

7. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČOM/ZÁUJEMCOM 
7.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom 

obstarávaní výlučne elektronickou formou, prostredníctvom systému JOSEPHINE, dostupného na adrese 

https://josephine.proebiz.com/sk/.  

7.2  Komunikácia s verejným obstarávateľom je možná až po registrácií do systému JOSEPHINE, pričom z registrácie 

uchádzačovi nevyplývajú žiadne záväzky ani počas trvania verejného obstarávania, ani po jeho ukončení.  

 

8. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
8.1 V prípade nejasností alebo potreby objasnenia akýchkoľvek poskytnutých informácií k tejto zákazke môže 

ktorýkoľvek zo záujemcov v lehote na predkladanie ponúk požiadať o vysvetlenie, a to prostredníctvom systému 

JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby si žiadosti o vysvetlenie nenechávali na poslednú 

chvíľu a prihliadli na čas potrebný na spracovanie odpovedí, zverejnenie a následné spracovanie do ponuky pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.  

8.2 Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný 

obstarávateľ bezodkladne oznámi tak, že vysvetlenie zverejní tak, aby bolo uchádzačom k dispozícií bez obmedzení 

či poplatkov.  

8.3 Verejný obstarávateľ nebude znášať zodpovednosť za prípady, kedy uchádzač nezaregistruje zverejnené 

vysvetlenia či iné informácie k zákazke a tieto nezapracuje do svojej ponuky.  

9. OBHLIADKA MIESTA DODANIA ZÁKAZKY 
9.1 Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude realizovaný na verejne dostupnom mieste, môžu 

záujemcovia/uchádzači  vykonať obhliadku aj individuálne, bez prítomnosti verejného obstarávateľa. Avšak v prípade, 

ak budú vyžadovať asistovanú obhliadku, môžu sa obrátiť na kontaktnú osobu:  

https://josephine.proebiz.com/sk/
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Ján Rákoši, starosta obce                                                                                                                               

mobil: 0908 932 380              

e-mail: starosta@lenartovce.sk 

9.2 Kontaktná osoba nebude odpovedať na otázky uchádzačov vzťahujúce sa na predmet zákazky na mieste obhliadky, 

ale spracuje ich vo forme vysvetlení, ktoré budú uchádzačom zverejnené.  

 

10. JAZYK PONUKY 
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku a môžu sa 

predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom 

jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo 

dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 

11. VYHOTOVENIE A OBSAH PONUKY 
11.1 Ponuka uchádzača je prejav slobodnej a dobrovoľnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť verejnému 

obstarávateľovi určené plnenie, pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom, bez určovania svojich 

osobitných podmienok.  

11.2 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe (naskenované alebo vytvorené v elektronickej podobe) v 

lehote na predkladanie ponúk. Ponuka musí obsahovať doklady, dokumenty a vyhlásenia podľa týchto súťažných 

podkladov, pričom ponuku podpíše osoba, oprávnená konať v mene spoločnosti, s odtlačkom pečiatky.  

11.3  Uchádzač vo svojej ponuke predkladá:  

a/ Ocenený výkaz výmer (Príloha č. 1.)  

b/ Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 2.) Hodnoty z tejto prílohy sa budú prenášať do aukčnej siene. 

c/ Čestné vyhlásenie – formálne náležitosti - (Príloha č. 3.)  

d/ Zoznam zrealizovaných zákaziek (Príloha č. 4) 

e/ v prípade, ak je uchádzač registrovaný sociálny podnik (a má možnosť si uplatniť nižšiu sadzbu DPH na 

určité položky výkazu výmer) predkladá ako súčasť ponuky aj sken potvrdenia o priznaní štatútu sociálneho 

podniku.    

 

11.4 Uchádzač vo svojej ponuke nepredkladá:  

f/ Návrh zmluvy o dielo – (Príloha č. 5) – v tejto fáze verejného obstarávania slúži priložená zmluva iba na 

oboznámenie sa s budúcimi záväznými obchodnými a inými podmienkami verejného obstarávateľa. 

V Čestnom vyhlásení v Prílohe č. 3 uchádzač deklaruje, že v prípade, ak bude jeho ponuka úspešná, 

predloží originál zmluvy v nezmenenej verzii a v súlade so svojou ponukou ako výsledkom elektronickej 

aukcie.  V prípade, ak sa ponuka uchádzača stane úspešnou, obdrží uchádzač návrh zmluvy v editovateľnej 

podobe na vyplnenie.  

 

g) Informácie o subdodávateľoch – informácie o subdodávateľoch predloží až úspešný uchádzač v čase 

pri podpise zmluvy (resp. vo fáze predloženia originálov zmluvy na podpis verejnému obstarávateľovi) 

 

h) Časový harmonogram postupu realizácie prác  - harmonogram predkladá až úspešný uchádzač v čase 

pri podpise zmluvy. Harmonogram pripraví na vlastnom formáte.  

 

 

12. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
12.1 Cena za predmet obstarávania musí byť stanovená podľa 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.  
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12.2 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty registrovaný v Slovenskej republike, navrhnutú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení:   

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH v EUR   

- výška DPH v EUR   

- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v EUR  

12.3 Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom 

DPH, upozorní v Návrhu na plnenie kritérií, v prílohe č. 2. V tomto prípade cena je konečná a v prípade, ak sa 

dodávateľ počas plnenia zákazky stane platcom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o výšku DPH.   

12.4 Vo výkaze výmer pre uchádzača je možné vybrať voľbu rozdielnych DPH (10%, 20%) pre jednotlivé položky. V 

každej záložke je v červenej bunke predvolená DPH, avšak kliknutím na túto bunku si uchádzač môže vybrať aktuálnu 

DPH a zmeniť ju podľa toho, či si vie na danú položku uplatniť 10% alebo 20% DPH.  

13. NÁKLADY NA PONUKU 
Všetky finančné a nefinančné náklady spojené s prípravou, obhliadkou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného alebo nemajetkového nároku voči verejnému obstarávateľovi. To platí aj v prípade, že verejný 

obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší verejné obstarávanie. Nevybratie uchádzača za 

dodávateľa nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody. 

14. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 
14.1 Ponuky musia byť doručené výlučne elektronicky a to prostredníctvom systému JOSEPHINE. Ak verejný 

obstarávateľ prijme ponuku v inej forme (emailová, listinná) nebude na ňu prihliadať a bude sa považovať, akoby 

nebola doručená. Ponuka predložená v listinnej podobe bude otvorená a uchádzačovi bude vrátená poštou.   

14.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 27.06. 2022 o 15:00 hod. 

15. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 
Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Je 

možné tak vykonať stiahnutím ponuky v systéme JOSEPHINE cez príslušnú funkcionalitu, pričom spôsob týchto 

úkonov je opísaný v Návode na použitie, ktorý nájdu uchádzači na stránke https://josephine.proebiz.com/sk/. 

16. OTVÁRANIE PONÚK 
Dátum a čas otvárania ponúk: 27.06.2022 o 15:15 hod. Otváranie a následné vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.  
 

17. PRESKÚMANIE PONÚK, VYSVETĽOVANIE 
17.1  Verejný obstarávateľ posúdi a vyhodnotí iba tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a iba 

cez systém JOSEPHINE. Ponuky vyhodnotí z pohľadu splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona, ako aj 

požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53.  

17.2  Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať ani prijať 

ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých 

chýb v písaní a počítaní. 

17.3 Zrejmé matematické chyby zistené pri skúmaní ponúk sú:  
a) rozdiel medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom 
b) rozdiel medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla  
dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom, platiť bude jednotková  
cena 
c) nesprávne spočítaná suma vo vzájomnom súčte alebo v medzisúčte jednotlivých  
položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek 
d) iné zrejmé a preukázateľné chyby v písaní a počítaní 
 

https://josephine.proebiz.com/sk/
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17.4 Zodpovednosť za matematické ako aj faktografické údaje uvedené v ponuke nesie uchádzač. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo preveriť pravdivosť dokumentov, údajov a informácií uvedených a predložených 

uchádzačom v ponuke a to aj bez jeho súhlasu. 

18. ELEKTRONICKÁ AUKCIA 
18.1 Ponuky, ktoré splnili všetky podmienky a neboli vylúčené a zároveň boli zaslané v lehote na predkladanie ponúk, 

budú z hľadiska plnenia kritéria vyhodnocované elektronickou aukciou. Do elektronickej aukcie postúpia iba tí uchádzači, 

ktorí splnili všetky podmienky a kritériá definované verejným obstarávateľom.  

18.2 Východiskom elektronickej aukcie sú ceny s DPH,  ktoré uchádzači uviedli v predložených ponukách. Kritériom 

víťaznej ponuky je najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky. Súťažiť sa teda bude na základe cien s DPH, pri 

neplatiteľoch dane to budú konečné ceny.  

18.3 Uchádzači budú počas elektronickej aukcie znižovať iba svoje konečné ceny za celé dielo, nie jednotlivé položky 

výkazu výmer. Až po ukončení elektronickej aukcie víťazný uchádzač prekalkuluje víťaznú cenu na jednotlivé položky 

výkazu výmer tak, aby jednotlivé položky boli vyjadrené v kladnej, nie zápornej hodnote.   

18.4  Poradie ponúk po elektronickej aukcii bude zostavené nasledovne:  

- na prvom mieste sa umiestni uchádzač, ktorý v elektronickej aukcii ponúkne najnižšiu cenu na celý predmet zákazky 

- ponuky so vzostupne stúpajúcimi cenami budú zoradené podľa matematického poradia na druhom a ďalších 

miestach.  

19. PODMIENKY ELEKTRONICKEJ AUKCIE 
19.1 Elektronická aukcia (ďalej len „aukcia“) je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické certifikované zariadenia 

na predkladanie nových cien, upravených smerom nadol. Nie je to samostatný postup, ale súčasťou postupu 

vyhodnotenia ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk automatizovaným spôsobom. Prípade tejto zákazky 

bude elektronická aukcia realizovaná cez systém JOSEPHINE.  

19.2 Aukcia sa nemôže začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii  podľa 

§ 54 ods. 9 zákona. Výzva na účasť v aukcii bude uchádzačom, ktorí neboli vylúčení, zaslaná formou súkromnej správy 

cez systém JOSEPHINE. Výzva bude obsahovať procedurálne informácie ohľadom priebehu aukcie.  

19.3 V priebehu aukcie môže uchádzač zadávať nové hodnoty jednotlivých položiek v ľubovoľnom počte krokov, a to 

vždy iba nižšie ako sú jeho aktuálne hodnoty. V priebehu aukcie bude každý účastník informovaný, na ktorom mieste 

v celkovom poradí sa aktuálne nachádza.  

19.4 Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje, že nezodpovedá za technické problémy s internetovým pripojením na 

strane uchádzačov do systému aukcie. Odporúča sa, aby uchádzači mali počas priebehu aukcie k dispozícii náhradný 

internetový zdroj pripojenia. Jedine v prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na strane 

realizátora verejného obstarávania (napr. výpadok elektriny), resp. poskytovateľa služby, sa bude aukcia opakovať v 

náhradnom termíne. V prípade opakovania aukcie bude uchádzačom zaslaná nová výzva na účasť v aukcii.  

19.5 O výsledku aukcie budú uchádzači informovaní v samostatnom oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk, ktoré 

verejný obstarávateľ zašle každému uchádzačovi formou súkromnej správy v systéme JOSEPHINE.  

 

20. UKONČENIE AUKCIE A UZAVRETIE ZMLUVY 
20.1 Na proces uzavretia zmluvy sa aplikujú postupy v zmysle § 56 zákona.  

20.2 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie 

zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá v riadnom termíne a v súlade so zákonom. Ak úspešný uchádzač odmietne 

uzavrieť zmluvu, alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 zákona,  verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s 

uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne 

uzavrieť zmluvu, prípadne neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie, verejný 

obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.  
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20.3  Zmluva uzavretá ako výsledok tohto verejného obstarávania nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 

stranami. Účinnosť nadobudne jej zverejnením na webovom sídle verejného obstarávateľa a zároveň splnením 

nasledovnej podmienky, o splnení ktorej bude verejný obstarávateľ bezodkladne písomne informovať zhotoviteľa:   

a) kladné schválenie zákazky bez korekcie v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany kontrolného 

orgánu  

alebo 

b) v prípade finančnej korekcie akceptáciou  finančnej korekcie zo strany  verejného obstarávateľa.   

 

Bez splnenia uvedených podmienok v odseku a) alebo odseku b)  účinnosť zmluvy nenastane. O nadobudnutí 

účinnosti zmluvy bude verejný obstarávateľ úspešného uchádzača bezodkladne informovať.  

 

20.4 Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením predmetu zákazky kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako 

prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo strany 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon 

o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o 

nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom 

riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti uchádzača je podstatným porušením 

zmluvy, ktoré oprávňuje verejného obstarávateľa od zmluvy odstúpiť. 

 

21. SUBDODÁVATELIA 
21.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol informácie 

o tom, že má záujem zabezpečiť časť diela subdodávateľom, prípadne viacerými subdodávateľmi. V takomto prípade 

uvedie jeho/ich identifikačné údaje (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, prípadne IČO) 

predmet a podiel subdodávky, ktorý budú subdodávatelia realizovať. Zoznam subdodávateľov pripraví na vlastnom 

formáte dokumentu. 

21.2 Súčasťou zmluvy musia byť  aj platné a aktuálne doklady, že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 

ods. 1 e) a písm. f), pričom tieto doklady predloží verejnému obstarávateľovi najneskôr pri podpise zmluvy, t.j. vo fáze 

predloženia originálov zmluvy o dielo na podpis verejnému obstarávateľovi. 

22.  PODMIENKY ÚČASTI 
22.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona:  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1  písm. e) a f) zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 

32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač alebo záujemca musí spĺňať podmienky účasti, ale 

v rámci ponuky ich nepredkladá. Verejný obstarávateľ si tieto skutočnosti overí sám, prostredníctvom dostupných 

zdrojov, dôkazné skutočnosti z procesu overenia budú súčasťou spisu.  

Podmienka § 32 ods. 1 písm. e) zákona -  je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu, vzťahujúce sa na predmet zákazky (výpis z Obchodného registra, prípadne zo Živnostenského registra) 

 
Podmienka § 32 ods. 1 písm. f) zákona -  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (overené cez 
register UVO) 

  
 

22. 2 Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona:  

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona uchádzač technickú alebo odbornú spôsobilosť preukazuje: zoznamom 

uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením 

cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní 

stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:                                                                                                                                                                
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1.) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je 

referencia,                                                                                                                                    

2.) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí 

odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo 

záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, 

na základe ktorého boli uskutočnené. 

Za predchádzajúce päť rokov sa na účely tejto zákazky považujú päť rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj čiastkovú referenciu v prípade, že jej plnenie stále trvá. Takáto referencia 

však musí byť vystavená a zhodnotená iba na tú časť zákazky, ktorá už bola vykonaná, čo musí byť v čiastkovej 

referencii aj jasne uvedené a hodnota zákazky bude vyčíslená iba na doposiaľ zrealizovaný podiel prác.  

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať, že v definovanom období (t. j. 5 rokov odo dňa vyhlásenia tohto verejného 

obstarávania) uskutočnil uchádzač zákazky, z ktorých min. jedna zákazka bola v hodnote min. 35 000,00 EUR bez DPH 

na stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Za stavbu rovnakého alebo 

podobného charakteru ako je predmet zákazky sa bude považovať výstavba, resp. rekonštrukcia (obnova povrchu) diaľnic, 

ciest, miestnych a účelových komunikácií alebo chodníkov.  Pre tento účel uchádzač použije prílohu č. 4 – Zoznam 

zrealizovaných zákaziek a k nim predloží aj referencie odberateľov v prípade, ak referencia nie je zverejnená v evidencii 

referencií podľa § 12 zákona. V prípade, ak je referencia zverejnená v zmysle § 12, môže do prílohy uviesť link na túto 

referenciu.  

Uvedenú podmienku si vyhradzuje verejný obstarávateľ z dôvodu, že má zámer uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má 

reálne skúsenosti s rozsahom prác v hodnote uvedených referencií. Keďže ide o zákazku, ktorá sa bude realizovať 

v jednej etape, verejný obstarávateľ požaduje od budúceho zhotoviteľa aj reálne skúsenosti s takýmto objemom prác.  

22.3 V prípade, ak nie je možné pre uchádzača predložiť v lehote na predkladanie ponúk referenciu s potvrdením 

odberateľa, iba vo výnimočných prípadoch je možné preukázanie realizácie takejto zákazky doložiť iným hodnoverným 

spôsobom, napríklad faktúrou. V prípade, ak bola zákazka, ktorá je predmetom referencie, fakturovaná viackrát, je 

potrebné, aby uchádzač predložil všetky faktúry, tak, aby bolo hodnoverne preukázané požadované plnenie v požadovanej 

hodnote.  Preukázanie vystavenými faktúrami je možné v prípade, ako je napríklad zánik danej spoločnosti odberateľa 

bez právneho nástupcu alebo by išlo o zahraničnú spoločnosť, ktorá požadované potvrdenie vzhľadom na svoju 

zemepisnú vzdialenosť nemohla z objektívnych časových dôvodov v stanovenej lehote záujemcovi doručiť, t.j. z dôvodov, 

ktoré poskytujú dostatočnú mieru objektivity a preskúmateľnosti tak, že aj verejný obstarávateľ je schopný tieto dôvody 

posúdiť.  

22.4 Podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej 

spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny 

vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, 

že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej 

spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač 

písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú 

spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity 

počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej 

spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 

a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo 

koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so 

vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), 

uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo 

služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.  

22.5 Pri sumách uvedených v inej mene ako v EUR sa použije pri prepočte z inej meny na EUR kurz inej meny k EUR 

uvedený v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky,  zverejnený Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia 

tohto verejného obstarávania. 
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23. PREDMET OBSTARÁVANIA A JEHO OPIS 
V súčasnej dobe sú v obci vybudované chodníky pre peších, ktorých kryt je z betónových dlaždíc, podklad je zo 

štrkopiesku. Nakoľko boli vybudované už v dávnejšej dobe, ich povrch je značne poškodený, polámaný, chýbajú 

miestami celé kusy. Tieto chodníky bude potrebné nahradiť novými. Keďže  starý chodník bude rekonštruovaný nemení 

sa trasa a bude križovať plynové prípojky k rodinným domom.  Nový chodník bude vybudovaný na mieste starého 

chodníka konštrukčne bude také isté skladba konštrukcie chodníka sa nemení takže pri križovaní plynových prípojok 

nemení sa krytie.   

Projekt pozostáva z : 

- zemných prác 

- odvozu sutiny 

- výstavby komunikácii 

 

Kompletná projektová dokumentácia je prílohou Súťažných podkladov ako Príloha č. 6.  

 

V prípade, že v predložených súťažných podkladoch, najmä v opise predmetu zákazky sa nachádza výrobok, alebo 

materiál konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, prípadne opis 

niektorých tovarov tomu nasvedčuje, sú uvedené ako príklady a môžu byť v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými 

parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality. Rovnakú alebo vyššiu kvalitatívnu úroveň ponúkaných 

výrobkov alebo materiálov však musí uchádzač dokázať (napr. certifikátmi, technickými listami a pod.) Posúdenie 

vhodnosti a oprávnenosti navrhovaného ekvivalentu je v právomoci verejného obstarávateľa.  

 

Všetky materiály a tovary, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, boli v čase spracovania projektovej dokumentácie bežne 

dostupné na slovenskom trhu.  

 

 

24. PRÍLOHY 
Príloha č. 1 – Výkaz výmer pre uchádzača 
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie – formálne náležitosti 
Príloha č. 4 – Zoznam zrealizovaných zákaziek 
Príloha č. 5 – Návrh zmluvy o dielo 
Príloha č. 6 – Projektová dokumentácia  

 


