
 
 

 

 

Výzva na predloženie ponuky  
 

Obec Brodské, Školská 1030, 908 85 Brodské, IČO: 00309451 
 

  
 

  

Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Brodské, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  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 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet 
zákazky  

 
 

„Autobusové zastávky Brodské“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

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

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Brodské 

Sídlo: Školská 1030, 908 85 Brodské 

Štatutárny zástupca:  Anna Krídlová – starostka obce 

IČO: 00309451        

DIČ:      2021065695    

Tel.:      034/3215012, 034/3215011     

Fax:          

E-mail:     starosta@brodske.sk, prednosta@brodske.sk 

Internetová stránka: www.brodske.sk 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu.:   SK61 5600 0000 0026 0471 7001                

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  OcÚ Brodské, Školská 1030, 908 85 Brodské, 
podateľňa obecného úradu 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Róbert Hladík – predsnosta OcÚ 

4. Predmet zakázky:  

Názov zakázky: Autobusové zastávky Brodské  

Druh zakázky: stavebné práce 

CPV kód: 45213315-4 stavebné práce na prístreškoch autobusových zastávok 

Rozdelenie predmetu zakázky na časti: nie 

Stručný opis zakázky: Zákazka sa týka stavebných prác realizovaných na modernizácii 

a úprave 8 autobusových zastávok v obci Brodské. Stavebné práce budú realizované v zmysle 

vypracovanej projektovej dokumentácie „Autobusové zastávky Brodské“, vypracovanej Ing. 

Vladimírom Ovečkom a autorizovanej Ing. František Baumgartner, autorizovaný stavebný 

inžinier, 01/2020 (Príloha č. 6) a rozsah požadovaných stavebných prác je daný výkazom 

a výmerom, ktorý je prílohou č. 3 tejto výzvy. 

mailto:starosta@brodske.sk
http://www.brodske.sk/
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo 

6. Podrobný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zakázky sú stavebné práce na modernizácii a úpravy všetkých 8 zastávok 
a súvisiacich konštrukcií v obci Brodské. 

Zastávky sa nachádzajú na parceliach: 

Zastávka č. 1 – 5790/1 k.ú. Brodské 

Zastávka č. 2 – 5790/1 k.ú. Brodské 

Zastávka č. 3 – 5970/1 k. ú. Brodské 

Zastávka č. 4 – 5790/1 k. ú. Brodské 

Zastávka č. 5 – 727/1  k. ú. Brodské 

Zastávka č. 6 – 727/1  k.ú. Brodské 

Zastávka č. 7 – 1485/1  k. ú. Brodské 

Zastávka č. 8 – 1468/10   k.ú. Brodské 

Existujúce zastávky budú modernizované a upravené tak, aby došlo k odstráneniu 

nevyhovujúcich konštrukcií prístreškov, doplneniu či vyspraveniu priľahlých spevnených plôch 

a k osadeniu nových prístreškov na rieľšené zastávky  (8 ks). Prístrešky budú dodané ako 

hotové výrobky mestského mobiliáru typ zastávkový prístrešok. Rozmery prístrešku sú 3 x 1,8 

x 2,5 m (dl. x šír. x výš.). 

Podrobné požiadavky na vyhotovenie jednotlivých požadovaných výrobkov sú uvádzané 

v projektovej dokumentácii (v zmysle bodu 4.) a vo výkaze a výmere. 

Výrobky, ktoré budú dodávané v rámci stavebných prác musia byť certifikované, ktoré sa 

preukazujú Vyhlásením o zhode v zmysle zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody 

výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých predpisov, 

alebo iným obdobným certifikátom vydaným oprávnenou inštitúciou. 

Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky, projektovej dokumentácii, alebo vo výkaze výmer použil 

odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok, alebo typ výrobku – tieto boli použité 

výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet 

zákazky. V takýchto prípadoch platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné plnenie. 

Ekvivalentom sa rozumie rovnocenná náhrada. Uchádzač môže ponúknuť aj kvalitatívne lepšie 

plnenie. Uchádzač môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych 

noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné aj osvedčenia vydané príslušnými orgánmi 

členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú 

rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného 

certifikátu. 

Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie stavebných prác, aby si sami 

overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu ponuky. Uchádzač je povinný si 
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obhliadku miesta realizácie dohodnúť telefonicky vopred s kontaktnou osobou. Kontaktná 

osoba pre obhliadku miesta realizácie je uvedená v bode 3. tejto výzvy na predloženie ponuky. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  29 181,53 EUR bez DPH  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec Brodské, miesta identifikácie zastávok 1. 

– 8. podľa parciel, termín dodania: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska. 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 3 mesiace 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy na 

predkladanie ponúk a jej príloh 

11. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude finacovaný z  IROP, PO: 5 – Miestny 

rozvoj vedený komunitou, výzva MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o. z., kód výzvy IROP-

CLLD-T003-512-001. 

Predmet zákazky bude finacovaný zo zdrojov EU a štátneho rozpočtu a z rozpočtu verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neposkytnúť preddavok na plnenie zmluvy. 

Spklatnosť faktúry je 30 dní po prevzatí predmetu zákazky v nadväznosti na potvrdený dodací 

list resp. preberací protokol. 

Predložené cenové ponuky s vyššou cenou ako je celková predpokladaná hodnota nebudú 

verejným obstarávateľom akceptované.  

12. Lehota na predloženie ponuky: do 7.10.2020 (streda), do 14:00 hod  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom  

Uchádzač svoju ponuku vrátane všetkých požadovaných príloh predkladá v 1 originálnom 

vyhotovení v listinnej forme v zalepenej obálke s heslom „neotvárať súťaž: „Autobusové 

zástavky Brodské““ do termínu v zmysle bodu 12. tejto výzvy a na adresu: Obec Brodské, 

Školská 1030, 908 85 Brodské. 

Alebo uchádzač je oprávnený predložiť svoju cenovú ponuku vrátane všetkých príloh 

elektronicky do termínu v zmysle bodu 12. Elektronicky uchádzač predkladá svoju ponuku v pdf. 

formáte v zmysle pokynov na zostavenie ponuky (podpísané a opečiatkované). Adresa na 

predloženie cenovej ponuky elektronicky (e-mailom) je: podatelna@brodske.sk. V predmete 

správy uchádzač uvedie heslo: „neotvárať súťaž: „Autobusové zástavky Brodské““ 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

kritérium na vyhodnotenie ponúk – najnižšia celková ponuková cena s DPH v EUR. 

Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorí predloží najnižšiu celkovú ponukovú cenu s DPH 

v EUR. 

mailto:podatelna@brodske.sk
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Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka príjma, neúspešným 

uchádzačom bude oznámené, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponúk s uvedením 

identifikácie úspešného uchádzača a informáciu o výhodách ponuky úspešného uchádzača.  

Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky: 

Ak niektorá, z predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu 

zákazky, verejný obstarávateľ môže prísomne požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností 

týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť 

odôvodnenie nízkej ponuky do 5 pracovných dní oddo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ verejný 

obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne 

nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. 

15. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienku osobného postavenia v súlade s § 32 zákona o verejnom 

obstarávaní a to v zmysle: 

- ods. 1) písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu, 
- ods. 1) písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia v zmysle §32 ods. 2) 
písm. e) – doložením dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje 
predloženie dokladu o oprávnení podnikať (napr. u právnických osôb výpis z OR SR alebo 
u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra). Doklad o oprávnení podnikať 
v požadovanej oblasti uchádzač predkladá ako fotokópiu. 
 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti osobného postavenia v zmysle §32 ods. 2) 
písm. f) – doložením potvrdeného čestného vyhlásenia.  Formulár čestného prehlásenia je 
prílohou č. 5 tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky. 
 
 
Predložením cenovej ponuky uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami uvedenými 
v návrhu zmluvy o dielo, ktorá je prílohou č. 4 tejto výzvy. S úspešným uchádzačom po 
vyhodnotení ponúk bude uzatvorená zmluva o dielo podľa predloženého návrhu.  

 

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Jazyk ponuky: Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 

v slovenskom alebo českom jazyku. 

Mena a ceny uvádzané v ponuke: Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v EUR s presnosťou 

na dve destainné miesta. Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
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- Cena DPH 

- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť, 

že nie je plátcom DPH upozorní. 

Cenová ponuka sa predkladá v 1 originálnom vyhotovení podľa bodu 13 a v lehote podľa bodu 12. 

Obsah ponuky:  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

- Identifikačné údaje uchádzača (vyplnená príloha č. 1, podpis, pečiatka), 

- Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (vyplnená príloha č. 2, podpis, 

pečiatka), 

- Vyplnený výkaz a výmer  (žiadame naceniť v predloženom rozsahu a obsahu), nacenený 

výkaz a výmer musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača a opečiatkovaný. Vo 

výkaze a výmere uvádzajte dátum vyhotovenia. (príloha č. 3 – výkaz a výmer), 

- Vyplnené čestné vyhlásenie k tomu, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní (v zmysle §32 od. 1, písm f) ZVO a že u uchádzača v čase zadávania zákazky 

nebol identifikovaný konflikt záujmov a teda neexistuje dôvod na vylúčenie podľa §40 ods. 

6 písm f) ZVO  (príloha č. 4 – čestné vyhlásenie uchádzača), 

- Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočńovať 

stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (v zmysle bodu 15.) 

 

17. Otváranie ponúk: 7.10.2020, 15:00 hod, OcÚ Brodské, Školská 1030, 908 85 Brodské. Verejný 

obstarávateľ umožňuje účasť všetkým ucháídzačom, ktorí predložili cenové ponuky do lehoty 

na predkladanie ponúk, na otváraní obálok. 

18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2020  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Róbert Hladík – prednosta OcÚ 

Brodské 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Doklady, ktoré požaduje verejný obstarávateľ od úspešného uchádzača pred podpisom Zmluvy 

ďalšie doklady:  

- Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy poskytnúť potrebnú súčinnosť verejnému 

obstarávateľovi a to najmä poskytnúť identifikačné a ďalšie údaje do zmluvy o dielo, zaslať 

cenovú ponuku, ktorá sa stala víťaznou vo formáte .xls  (excel). 
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Zákazka bude finacovaná z výzvy MAS Partnerstva pre Horné Záhorie o. z., kód výzvy IROP-CLLD-

T003-512-001. Verejný obstarávateľ si v zmysle platnej výzvy vyhradzuje právo uplatniť odkladaciu 

podmienku účinnosti zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom v súvislosti s podmienkou oprávnenosti 

projektu.  

Odkladacia podmienka sa týka nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo medzi verejným obstarávateľom 

a dodávateľom. Zmluva o dielo nenadobudne účinnosť skôr ako nebudú splnené súčasne tieto dve 

podmienky: 

- Nadobudnutie účinnosti zmluvy o prípspevok medzi poskytovateľom a verejným 

obstarávateľom. Zmluva o príspevku nadobúda účinnosť deň po jej zverejnení 

v Centrálnom registri zmlúv na www.crz.gov.sk 

- Výsledok kontroly verejného obstarávania na predmet zákazky bez identifikácie 

nedostatkov vo verejnom obstarávaní zo strany riadaiaceho orgánu poskytovateľa 

O splnení odkladacej podmienky je verejný obstarávateľ povinný dodávateľa informovať v primeranej 

lehote. 

Prílohy:  
 
Príloha č. 1 – identifikačné údaje uchádzača 
Príloha č. 2 – návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 3 – výkaz a výmer 
Príloha č. 4 – návrh zmluvy o dielo 
Príloha č. 5 – čestné vyhlásenie uchádzača  
Príloha č. 6 – projektová dokumentácia 
 

 
 
 
S úctou,  
 
 
 
 
 
 
 

V Brodskom, 14.9.2020 

 

 

Anna Krídlová – starostka Obce 
Brodské 

 
 
 

http://www.crz.gov.sk/

