
Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“, „ZVO“)  
 

1. Verejný obstarávateľ: 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Nána 

Sídlo: Madáchova 32, 94360 Nána 

IČO: 00800279 

DIČ: 2021074176 

Kontaktná osoba: Dezider Molnár, starosta 

tel. č. kontaktnej osoby: +421 905 827 398 

e-mail kontaktnej osoby: starosta@obecnana.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.obecnana.sk  

Poverená osoba na výkon verejného obstarávania: Ing. Gabriel Radošicky, 

gabriel.radosicky@gmail.com; +421 908 247 172 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  

Rozšírenie cintorína, Obec Nána 

 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce):  

Stavebné práce 

 

5. Hlavné miesto uskutočnenia stavebných prác:  

k.ú. Nána, parc. č. 780/2, 788/2, 791/2, 794/2, obec Nána, Madáchová ul. 

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 

podmienky): 

Zmluva o dielo podľa návrhu v prílohe. 

 

7. Opis predmetu zákazky: 

Účelom navrhovanej činnosti je získanie plošnej rezervy pre pochovávanie - rozšírenie plochy 

cintorína (vytvorenie infraštruktúry chodníkov medzi hrobmi) vytvorením betónovej plochy, 

návrh nového mobiliáru. Navrhovaná nová časť cintorína bude napojená na jestvujúci areál 

cintorína a vzájomne prepojí obe časti cintorína. Lokalita sa nachádza v zastavanom území, 

medzi ulicami Madáchová a 1. mája. Na základe vlastníckeho listu je investor vlastníkom a 

užívateľom parcely. Lokalita predstavuje pozemky o rozlohe 1387,00 m2. Chodníky, 

komunikácie a spevnené plochy budú o rozlohe 371,47 m2. Výsadby zelene sú plánované v 

podobe kríkov v rozsahu 85,00 m a trávnymi plochami o rozlohe 850,00 m2. Parcela je 

svahovitá, bude potrebné vykonať určité terénne úpravy za účelom vyrovnania územia. Jedná 

sa o záhradu. Pozemok je už dlhšiu dobu bez využívania. Realizácia navrhovanej činnosti si 

nevyžiada výrub drevín. Prístup na lokalitu bude z existujúceho cintorína v severovýchodnej 

časti lokality prístupovým chodníkom. 

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

45236300-3 – Stavebné práce na stavbe plôch pre cintoríny  

 

http://www.obecnana.sk/
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9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  

121 479,60 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Verejného obstarávateľa. Verejného 

obstarávateľa neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu predmetu plnenia. Celkovú cenu diela 

vrátane DPH uhradí verejný obstarávateľ v dvoch splátkach - prvú splátku (40%) po odovzdaní 

diela, druhú splátku po ubehnutí 6 mesiacov od odovzdaní diela (60%).  

 

11. Podmienky účasti: 

a) Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti osobného postavenia: 

1. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná 

poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných 

predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. b) ZVO), 

2. nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu podľa osobitných 

predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. c) ZVO), 

3. musí byť oprávnený uskutočňovať požadované stavebné práce (§ 32 ods. 1 písm. 

e) ZVO) 

b) Uchádzač musí preukázať technickú a odbornú spôsobilosť: musí preukázať, že za 

predchádzajúcich päť rokov odo dňa zverejnenia výzvy realizoval stavebné práce 

rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky vo finančnom objeme 

súhrnne min. 150.000,- € bez DPH (požadovanú hodnotu je možné preukázať 

prostredníctvom viacerých zrealizovaných zákaziek). Pod  stavebnými prácami 

rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú práce na novostavbách, 

rekonštrukciách, opravách, obnovách a stavebných  úpravách obdobných inžinierskych, 

prípadne pozemných stavieb podobnej technickej zložitosti ako je predmet zákazky. 

 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  

Kritérium: najnižšia cena 

Spôsob a pravidlá vyhodnotenia ponúk: 

Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo 

celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude 

vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa 

nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované 

náležitosti. 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  31.8.2021, do: 15:00 

Ponuka musí byť doručená do tohto termínu! 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

Podľa výberu uchádzača: poštou alebo osobne alebo emailom 

Poštou/osobne na sídlo verejného obstarávateľa, kontaktná osoba Dezider Molnár. 

Elektronicky na emailovú adresu: gabriel.radosicky@gmail.com. E-mailom predložené ponuky 

budú potvrdené odpoveďou. 
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15. Požadovaný obsah ponuky:  

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku. 

Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 

doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom 

jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. To sa 

netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. 

V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad 

v slovenskom jazyku. 

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 

zákazky. 

Označenie ponuky: “ Rozšírenie cintorína, Obec Nána ”, “Neotvárať”  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

1. Identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

(obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, fax, e-mail, webová 

stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 

ponuka predkladá – úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a cenová ponuka“ podľa 

prílohy. 

2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti: 

a. Potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri 

mesiace, 

b. Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (nepovinné, 

odporúčané - verejný obstarávateľ overuje údaje elektronicky). U právnických 

osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 

živnostenského registra, 

d. Zoznam stavebných prác obdobného charakteru ako je predmet zákazky 

uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov odo dňa zverejnenia výzvy. V 

zozname musí byť uvedené obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné 

číslo odberateľa, názov zákazky a ak z názvu nie je zrejmý predmet aj stručná 

identifikácia (opis) predmetu, cena bez DPH, lehota uskutočnenia stavebných 

prác (začatie a ukončenie - min. mesiac a rok), meno kontaktnej osoby 

odberateľa pre overenie informácií s jej telefonickým kontaktom a e-mailovou 

adresou. 

Splnenie podmienok účasti (a., b., c.) môže uchádzač preukázať aj podľa § 152 ZVO zo 

zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. 

Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 

jednotným európskym dokumentom (JED) alebo čestným vyhlásením. 

3. Rozpočet vypracovaný na základe výkazu výmer projektovej dokumentácie. 

4. Podpísaný Návrh zmluvy podľa prílohy. 

 

16. Vyhodnotenie ponúk: 

 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  



 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 

umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 

na predmet zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 

kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  

uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa návrhu v prílohe. 

 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

 

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 

 

18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 

18.8.2021 

 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

• Lehota viazanosti ponúk je požadované do 31.12.2021. 

• Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej  

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi. 

• Záujemcom sa odporúča požiadať o obhliadku miesta realizácie stavby. Výdavky 

spojené s prehliadkou idú na ťarchu záujemcu. Kontaktná osoba na obhliadku: 

Dezider Molnár, +421 905 827 398. 

• Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom v zmysle zákon o 

verejnom obstarávaní, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f), 

ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) tohto zákona a ak má 

povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaní (Zákon 

č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora). 

 
 

V Náne, dňa 18.8.2021  

 

 

 

 ..........................................................  

 Dezider Molnár, starosta 

  

 

Prílohy:  
 
Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia s výkaz výmer 
Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo 
Príloha č. 3 – Formulár Dotazník uchádzača a cenová ponuka 

 
 


