
  

 

Obec Kalinovo  
SNP 138/14, 985 01 Kalinovo 

 
 

 

 

 

 

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY A 

PODMIENKY 

Zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác 

 

 

 

Predmet zákazky : Modernizácia kúrenia budovy č. 2 ZŠ Kalinovo, za 

účelom zníženia energetickej náročnosti  

  

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

V Kalinove dňa  16.10.2020 

 

                                                                                                 Ján Šárkan     

                                                                                                starosta obce                 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obstarávateľ: Obec Kalinovo, SNP 138/14, 985 01 Kalinovo 

Názov zákazky s nízkou hodnotou: Modernizácia kúrenia budovy č. 2 ZŠ Kalinovo, za 

účelom zníženia energetickej náročnosti  

 

 Obsah súťažných podkladov 

 A/ Pokyny na vypracovanie ponuky 
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 Všeobecné informácie 
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 Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 Časť III. 

 Príprava ponuky 

 Časť IV. 

Obsah ponuky 

 Časť V. 

 Predkladanie ponúk 

 Časť VI. 

 Otváranie a vyhodnotenie ponúk  

B/ Zábezpeka 

 C/ Opis predmetu obstarávania 

 D/ Spôsob určenia ceny 

 E/ Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia 

 F/ Výkaz výmer 

G/ Projektová dokumentácia  

 

 

 

 

 



 

 

A/ Pokyny na vypracovanie ponuky 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

 

 1.Identifikácia obstarávateľa: Obec Kalinovo 

 IČO : 00316121 

 Sídlo organizácie: SNP 138/14, 985 01 Kalinovo 

 Tel.: +421 905777935 

 E-mail: obec@kalinovo.sk, vojtech.ottmar@lucenec.sk 

2.Predmet obstarávania: Modernizácia kúrenia budovy č. 2 ZŠ Kalinovo, za účelom 

zníženia energetickej náročnosti  

3. Komplexnosť dodávky 

Žiadame vypracovať komplexne celú časť dodávky. 

4. Zdroj finančných prostriedkov 

Předmět zákazky bude financovaný  z poskytnutej dotácie Úradu vlády a z vlastných zdrojov 

obce Kalinovo. Bez zálohy.   

5.Typ zmluvy 

Zmluva o dielo podľa zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov § 536- §565. 

6.Miesto a termín vyhotovenia diela:Obec Kalinovo 

Termín : od podpisu zmluvy 1 mesiac 

7.Oprávnení uchádzači : 

Oprávnení uchádzači sú, ktorí spĺňajú všetky požiadavky uvedené vo výzve a v súťažných 

podkladoch. 

8.Predloženie ponuky: 

8. 1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musia byť: 

8. 1. 2 doklady a dokumenty požadované v Časti IV. Obsah ponuky. 

8. 2 Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale osobne alebo poštovou zásielkou na 

adresu obstarávateľa. 

9.Variantné riešenie 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

10.Platnosť ponuky 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.07.2021. 

11.Náklady na ponuky 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku u obstarávateľa.  

mailto:obec@kalinovo.sk


12. Zákazka je pre  uchádzačov, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného 

pracoviska. Nie je. 

 

Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 13.Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

V prípade potreby objasniť súťažné podklady obstarávateľ poskytne vysvetľovanie údajov.   

Kontaktná osoba: Ing. Vojtech Ottmár 

Tel.: +421 905777935 

 E-mail: vojtech.ottmar@lucenec.sk 

 

Časť III. 

Príprava ponuky 

14.Jazyk ponuky 

Celá ponuka tiež celá dokumentácia k nej musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

16.Mena a ceny uvádzané v ponuke 

16. 1. 1 navrhované zmluvná cena musia byť stanovená podľa  D. Spôsob určenia ceny  

17.Vyhotovenie ponuky 

17. 1 ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. 

 

Časť IV. 

Obsah ponuky 

 

18. Obsah ponuky 

18.1. Ponuka musí obsahovať: 

18.1.1. titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na 

Predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov, 

18.1.2. hneď za titulným listom, obsah ponuky (index - položkovitý zoznam dokladov 

ponuky) s odkazom na očíslované strany, 

18.1.3. identifikačné údaje uchádzača na osobitnom liste s uvedením obchodného mena, 

adresy sídla alebo miesta jeho podnikania, 

mená kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu s jej telefónnym číslom 

a elektronickou adresou (uviesť v prípade, že táto osoba nie je totožná s kontaktnou osobou  

určenou v žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov podľa bodu 10.4. týchto súťažných 

podkladov), /len v prípade elektronickej aukcii/ 

18.1.4. Cenová ponuka uchádzača a položkovitý rozpočet na základe výkazu výmer 

obstarávateľa.  

18.1.5 Preukázanie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo VO potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. Uchádzač preukáže doloženým čestným vyhlásením vo svojej predloženej 

ponuke. 



18.1.6 Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky.  

 

 

 

 

ČasťV. 

Predkladanie ponúk 
 

19.Označenie obalov ponúk 

19.1 Ponuka sa predkladá v zatvorenom obale.  

19.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

9.2.1 adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú vo výzve a v týchto súťažných      

podkladoch 

19.2.2 adresu uchádzača 

19.2.3  označenie „verejná súťaž – neotvárať“, označenie heslom verejnej súťaže: 

„Modernizácia kúrenia ZŠ“  

20.Miesto a termín predkladania ponúk 

20.1Ponuky je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa: SNP 138/14, 985 01  Kalinovo 

20.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom 28.10.2020 do 08.00 hod. 

20.4 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 

neotvorená. 

21. Doplnenie , zmena a odvolanie ponuky 

21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 

21.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné  vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 

základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo 

doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača a doručením novej 

ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 

Časť VI. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

22.Otváranie ponúk 

22.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa  28.10.2020 o 14.00 h. Otváranie ponúk je neverejné, 

bez účasti uchádzačov.  

23 Preskúmanie ponúk 

23.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

23.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode  „Obsah ponuky“ 

23.1.2  zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve a v týchto súťažných 

podkladoch. 

24. Hodnotenie ponúk 

24.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované  podľa kritérií na 

vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve a spôsobom určeným v časti E. Kritériá na 

hodnotenie ponúk : 



25. Obstarávajúci subjekt si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo 

neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade naplnenia niektorej z nasledovných 

podmienok :  

1. ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 1 písm. a) až d) ZVO;  

2. ak sa zmenili okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie (§ 57 ods.2 

ZVO); 

       3. ak ponuka víťazného uchádzača prekročí finančné možnosti verejného obstarávateľa.  

 

 

B.  Zábezpeka : 

 

Obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku. 

 

 

C. Opis predmetu zákazky (obstarávania) : 

  

Predmetom zákazky s nízkou hodnotou je vyhotovenie diela :  

Modernizácia kúrenia budovy č. 2 ZŠ Kalinovo, za účelom zníženia energetickej 

náročnosti  

  

Predmet obstarávania podľa spoločného slovníka obstarávania : 

Hlavný predmet 

Hlavný slovník: 45214210-5. 

 

Doplňujúce predmety 

Hlavný slovník: 45331100-7, 45331110-0. 

Variantné riešenia nie sú povolené. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky je 45 243,77 EUR bez DPH.  

 

4. Opis predmetu obstarávania: Jedná sa o modernizáciu kúrenia budovy č. 2 základnej 

školy. Opis prác sa nachádza vo výkaze výmer. 

 Objem požadovaných prác obsahuje výkaz výmer. 

  

D. Spôsob určenia ceny 

  

Cena za stavebné práce k návrhu zmluvy  o dielo bude stanovená v zmysle Zákona NR SR 

č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Záujemca v cenovej ponuke uvedie či je alebo nie je platcom DPH. Záujemca stanoví cenu 

ako pevnú v zložení cena bez DPH a cena vrátane DPH. Sadzba DPH a výška DPH bude 

stanovená samostatne. Záujemca predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky uvedený 

vo výzve.  

Ceny budú vyjadrené v EURO. 

Cenu diela uveďte položkovite na základe výkazu výmer. 

  

 

 

 



E.  Kritériá na hodnotenie ponúk : 

  

Kritériá na hodnotenie ponúk – najnižšia cena  

Vyhodnocovanie ponúk bude podľa § 53 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov.  
 

 

 

F/ Výkaz výmer 

Je možné použiť ekvivalent materiálu (tovaru) podľa § 42 ods. 3 zákona 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Ceny vo výkazoch výmer uchádzač 

vyplní v celom rozsahu. Pri použití ekvivalentu materiálu parametre ekvivalentu vpíšte do 

tabuliek a vpíšte aj jednotlivé ceny materiálu. Ekvivalent materiálu musí mať minimálne tú 

kvalitu a parametre ako vo výkaze výmer požadovaný materiál. 
 

 

G/ Projektová dokumentácia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


