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Obec Turnianska Nová Ves 
Obecný úrad Turnianska Nová Ves 84, 044 02 Turnianska Nová Ves 
  

Výzva na predloženie ponuky 
Obec Turnianska Nová Ves, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona                                

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117, na nižšie špecifikovaný 

predmet zákazky 

„Obnova budovy Hasičskej zbrojnice v obci Turnianska Nová Ves“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO  

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Turnianska Nová Ves 
Sídlo:       Obecný úrad Turnianska Nová Ves 84,  

044 02 Turnianska Nová Ves  
Štatutárny zástupca:      János Koleszár – starosta obce 
IČO:            00324531 
DIČ:              2020746156 
Tel.:         +421 55 466 23 82   
Fax:              +421 55 466 23 82 
E-mail:          turnianskanovaves@centrum.sk  
Internetová stránka:     http://www.turnianskanovaves.sk/ 
 
Kontaktná osoba:    Ing. Peter Mati 
Email:     I IPM-VO-sro@centrum.sk   
Mobil:      +421 903 612171   
    

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Turnianska Nová Ves 
        Obecný úrad Turnianska Nová Ves 84 

044 02 Turnianska Nová Ves   

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: János Koleszár – starosta obce 

4. Predmet obstarávania: 
„Obnova budovy Hasičskej zbrojnice v obci Turnianska Nová Ves“ 

CPV kód: 45000000-7 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  Zmluva o dielo 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky je 
realizácia stavby „Obnova budovy Hasičskej zbrojnice v obci Turnianska Nová Ves“, v zmysle 
projektovej dokumetácie, výkresov a zadania s výkazom výmer a podľa požiadaviek verejného 
obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ požaduje pred vypracovaním ponuky vykonať obhliadku priestorov 
budovy Hasičskej zbrojnice v obci Turnianska Nová Ves (predmetu zákazky) a porovnať                               
s dostupnou dokumentáciou priamo na mieste za účasti verejného obstarávateľa a následné 
rokovanie so starostom o požiadavkách verejného obstarávateľa.  
Obhliadku je potrebné dohodnúť minimálne jeden pracovný deň pred uskutočnením obhliadky                        
s verejným obstarávateľom, kontakt : +421 055 466 23 82,  mobil 0911596011. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:    29 995,98 € bez DPH  

8. Miesto dodania predmetu zákazky:  Obec Turnianska Nová Ves 

9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 
Všetky požadované práce musia byť ukončené najneskôr do 15.11.2020. Táto lehota 
je pevne stanovená a nie je možné ju meniť. V prípade nedodržania uvedenej lehoty môže 
verejný obstarávateľ požadovať za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 500 €. 

10. Financovanie predmetu zákazky:  Dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a vlastné finančné zdroje verejného 
obstarávateľa.. 
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11. Lehota na predloženie ponúk:   29.04.2020 do 11.00 hod.  

12. Spôsob predloženia ponuky:   poštou alebo osobne 
Ak sa ponuka doručuje osobne, musí byť doručená v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hod., 
posledný deň lehoty na doručenie ponúk musí byť ponuka doručená v čase od 8:00 do 11:00 
hod., verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto 
prevzatia ponuky. 
 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 
ponúk   Celková zmluvná cena za predmet zákazky s DPH 
Úspešný uchádzač bude ten, ktorý navrhne za realizáciu predmetu zákazky najnižšiu celkovú 
cenu s DPH. V prípade rovnosti cien, bude uprednostnená ponuka, ktorá bude mať skorší termín 
doručenia ponuky. 

14. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá 
zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným 
atramentom rukopisom, písacím strojom, alebo tlačiarenským výstupným zariadením 
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku 
(slovenskom jazyku). 
Ak ponuku predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, všetky doklady 
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho 
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 

Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky     č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky  č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení 
neskorších predpisov. 
Uchádzač urči cenu v ponuke v € bez DPH, DPH a s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom 
DPH, uvedie to vo svojej ponuke. 
Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním 
predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre 
plnenie predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za 
prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí 
uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe na základe jemu vzniknutých 
nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách. 

Ponuka sa doručí v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže predložiť iba jednu 
ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči uchádzača, 
ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

Ponuka musí byť predložená  v zalepenej obálke,  na obálke ponuky musia byť uvedené 
nasledovné údaje: 
- adresa uvedená v bode 2 tejto výzvy 
- obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania, 
- označenie heslom  súťaže  “Neotvárať – has zbrojnica TNV“ 
Obálka s ponukou doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude prijatá a bude 
vrátená uchádzačovi neotvorená. 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje 
a. Identifikačné údaje uchádzača (príloha)  
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha - 

Formulár na vypracovanie ponuky) 
c. Čestné prehlásenie (príloha) 
d. Ocenený výkaz výmer  

Úspešný uchádzač predloží 
e. Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočniť stavbu. U právnických osôb napr. 

výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra 
(stačí fotokópia)  

f. Vyplnený a podpísaný Návrh ZoD v zmysle ponuky (príloha) 
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15. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ poskytne potrebnú 
dokumentáciu a ZoD každému záujemcovi, ktorý doručí písomnú žiadosť e-mailom na adresu                    
IPM-VO-sro@centrum.sk  až do lehoty na predkladanie ponúk. Žiadosť musí obsahovať 
názov a sídlo záujemcu, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu, emailovú adresu. 
Dokumentácia bude poskytovaná len elektronickou komunikáciou v elektronickej forme. 
Verejný obstarávateľ určí spôsob potvrdenia o doručení dokumentácie a záujemca je povinný 
použiť stanovený spôsob a potvrdiť prijatie písomnosti. 

Pokiaľ sú vo výkaze výmer uvedené výrobky konkrétnej značky, modelu, uchádzač   
môže ponúknuť ekvivalentný výrobok, ktorý má identické alebo lepšie technické 
parametre a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknuté výrobky musia spĺňať 
všetky príslušné technické normy, právne a bezpečnostné predpisy týkajúce sa 
predmetných výrobkov. 

Zmluva o dielo nadobudne platnosť len v prípade získania Dotácie zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  na 
financovanie projektu. Úspešný uchádzač si nemôže nárokovať plnenie zmluvy, ak 
nebude poskytnutá dotácia. 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. f). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté. 

Uchádzač musí mať oprávnenie na uskutočnenie stavebných prác. 

Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu – potvrdí čestným vyhlásením. 

Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon 
kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí dotácie, 
medzi Poskytovateľom (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)                                                 
a Prijímateľom (Obec Turnianska Nová Ves) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EU oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s úspešným uchádzačom ak táto zmluva 
nebude v rozpore s výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom a ktorý poskytne 
na jej uzavretie riadnu súčinnosť. V prípade, že s úspešným uchádzačom nebude možné                                
z akýchkoľvek dôvodov uzatvoriť zmluvu, bude na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy                    
o dielo vyzvaný uchádzač, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako druhá najlepšia. V prípade, že 
s druhým najúspešnejším uchádzačom nebude možné z akýchkoľvek dôvodov uzatvoriť zmluvu, 
bude na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy o dielo vyzvaný uchádzač, ktorého ponuka 
bude vyhodnotená ako tretia najlepšia. 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon 
č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo 
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. týkajúce sa vyhláseného postupu verejného 
obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované vo výzve na predloženie ponúk sa riadia 
všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predložiť ekvivalentné doklady , ktoré sa vydávajú                     
v krajine ich sídla. V prípade dokladov vystavených v inej mene ako EUR prepočet bude ako 
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene prepočítaný podľa kurzu tejto meny platného v Národnej 
banke Slovenska ku dňu predloženia ponuky.  
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Verejný obstarávateľ bude vyžadovať od úspešného uchádzača, aby v prípade nepriaznivého 
počasia počas realizácie stavby, zabezpečil stavbu  adekvátnym zakrytím stavby, aby sa predišlo 
možným škodám. 

Zmluva o dielo bude podpísaná až po vykonaní všetkých úkonov spojených s verejným 
obstarávaním a dodržaní požadovaných lehôt v zmysle zákona 343/2015 a nadobudne účinnosť 
najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa v 
zmysle § 47a zákona 546/2 010 z 9. decembra 2010. 

V prípade nesplnenia podmienok účasti alebo prekročenia predpokladanej ceny zákazky 
uchádzačmi verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné obstarávanie. 

Verejný obstarávateľ môže vylúčiť uchádzača z procesu verejného obstarávania ak uchádzač 
nesplní podmienky účasti, predloží neplatné doklady, nepredloží požadované doklady alebo 
informácie alebo poskytne nepravdivé alebo pozmenené informácie, ktoré nezodpovedajú 
skutočnosti. 

Všetky zmeny predmetu zákazky sa môžu robiť len so súhlasom verejného obstarávateľa. Tieto 
zmeny nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu ani cenu dodávok predmetu zákazky. 

Lehota splatnosti faktúry bude do 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa.
 Práce budú uhradené až po ukončení celej zákazky, podľa skutočne vykonaných prác 
odsúhlasených stavebným dozorom verejného obstarávateľa  a následným predložením faktúry. 
K faktúre musí byť pripojený súpis vykonaných prác a fotodokumentácia z realizácie prác na 
zákazke, všetko odsúhlasené stavebným dozorom verejného obstarávateľa a uložené na 
CD/DVD. 

Verejný obstarávateľ vyžaduje poskytnúť záruku na dielo 60 mesiacov od termínu 
odovzdania a prevzatia diela, na základe preberacieho protokolu. 

Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ diela (predmetu zákazky), sa zaväzuje ku dňu 
začatia vykonávania diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť  poistenie zodpovednosti 
za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi 
spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. 
subdodávatelia zhotoviteľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty zákazky. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 

Verejný obstarávateľ bude podľa § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní uplatňovať pri 
realizácii zmluvy o dielo osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk,                        
a to vo vzťahu k ľuďom znevýhodneným na trhu práce.  

Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre 
realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity 
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC). 
Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší 
pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných 
mimopracovného pomeru atď. 

 
 
 
S úctou,  
 
 

        .................................................................................  
János Koleszár – starosta obce 

 
 
 
 
Prílohy :  Identifikačné údaje uchádzača  

  Formulár na vypracovanie ponuky 
    Čestné prehlásenie 

 


