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Výzva na predloženie ponuky. 

                         O b e c   S e ň a,  044 58 Seňa 200 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 
Obec Seňa, 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 
žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom: 
  

„Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Seňa “ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

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

Názov verejného obstarávateľa: Obec Seňa 

Sídlo:                                              Seňa 200, 044 58 Seňa 

Štatutárny zástupca:                       Ing. Marcela Gallová, starostka obce 

IČO:                                   00324698 

DIČ:                                                 2021244995 

IČ DPH:                                           Nie je platcom 

Tel.:                                                 +421556962204 

E-mail:                                             obecsena@obecsena.sk 

Internetová stránka:                        www.obecsena.sk 

               

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Seňa, Obecný úrad Seňa 200 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Eva Šostáková, ekonom@obecsena.sk, +421553813442 

4. Predmet obstarávania: Predmetom obstarávania je uskutočňovanie  stavebnýc prác pri realizácii 
projektu: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Seňa na základe uzavretej zmluvy 
o NFP ZM_SEP-IMRK2-2021-003535 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Výsledkom verejného obstarávania 
bude Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom 

6. Kód CPV: 45000000-7 Stavebné práce 

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom obstarávania je 
uskutočnenie stavebných podľa príslušnej projektovej dokumentácie v rozsahu podľa zadania výkaz 
výmer, ktoré sú prílohou tejto výzvy. Realizácia objektov: SO – 01 Miestná komunikácia č.d.102-127, 
SO – 02 Miestná komunikácia č.d.127-113 (chodník), SO – 03 Miestná komunikácia č.d.589- 568 
(chodník). ( Ak je vo výzve alebo v jej prílohách niekde použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, 
typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, prípadne niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie 
parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje 
nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že 
ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné 

http://www.obecsena.sk/
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charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie, zariadenia alebo 
materiály určené. Pri výrobkoch a príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej 
značky v rovnakej alebo vyššej kvalite). 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 141 029,06 EUR bez DPH)  

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Obec Seňa, Katastrálne územie Seňa, Košice – okolie 

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Termín realizácie prác: do 5 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 

Termín začatia prác: do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska 

 
11. Obhliadka miesta realizácie prác: 

Obhliadka miesta vzťahujúceho sa k predmetu zákazky je možná po predchádzajúcej telefonickej, 
písomnej alebo e-mailovej dohode záujemcu a kontaktnej osoby uvedenej v bode 3. tejto výzvy. 
 

12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov 
EÚ, Operačný program Ľudské zdroje a z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby. 

13. Lehota na predloženie ponuky: 10.05.2021 (pondelok) do 12:00 hod. SEČ 

14. Spôsob predloženia ponuky: poštou/kuriérom alebo osobne  

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 

Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH. Ak bude predložená 
viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie 
podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba 
v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto 
uchádzača, 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.   

Všetkým uchádzačom, ktorí predložili svoje ponuky a neboli vylúčení verejný obstarávateľ 
zašle oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 
        16. Pokyny na zostavenie ponuky: Uchádzač predloží ponuku v slovenskom alebo českom jazyku. Ak   
              je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným  
              prekladom do štátneho jazyka (to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku).   
              Ponuka musí byť predložená v listinnej podobe v uzatvorenom obale na adresu verejného  

              obstarávateľa: Obec Seňa, Seňa 200, 044 58 Seňa s označením:  SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ,  
 heslo : “ Dobudovanie technickej infraštruktúry“. 
 

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID 19 verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom doručenie 
ponuky poštou alebo inou prepravou pre osobným doručením. 
 
V prípade osobného doručenia ponuky uchádzačovi sa odporúča dohodnúť si tento spôsob 
doručenia vopred na tel: +421907641426 
 
Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. 
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. V 
prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, v ponuke na to upozorní. 
 
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  
Ponuku je možné predložiť len na celý predmet zákazky. 
 

        17. Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje (obsah ponuky) 

a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, 
fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na 
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ktorú sa ponuka predkladá, vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou 
konať v mene uchádzača (príloha č. 1) 

         b) Návrh uchádzača na plnenie kritérií:  vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom, alebo             
              oprávnenou osobou konať v mene uchádzača (príloha č. 2) 
         c) Súhrnné čestné vyhlásenie uchádzača – podpísané štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou 
              osobou konať v mene uchádzača (príloha č. 3) 
         d) Ocenený výkaz výmer - rozpočet stavby s kalkuláciou ceny – vyplnený výkaz výmer podľa  

jednotlivých položiek v tlačenej forme potvrdený oprávnenou osobou konať v mene uchádzača     
(jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta); všetky položky výkazu výmer     
musia byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky a jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve  
desatinné miesta; uchádzač musí vyplniť výkaz výmer v plnom rozsahu; žiadna z položiek nesmie  
byť nulová; (príloha č. 4) 
e) Návrh zmluvy o dielo doplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom (príloha č. 5) 
 

         f ) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v bodoch 17.2 a 17.3. tejto výzvy 
 

 
       17.1 Podmienky účasti. 
 
       17. 2      Osobné postavenie: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné 
práce ( Výpis ORSR, Živ. reg. SR, Zápis v zozname hospodárskych subjektov) 

             Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám 
na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto 
registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 
        17.3    Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť: 
        17.3.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením zoznamom stavebných prác 

uskutočnených 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 1.bol verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ podľa tohto zákona, 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; 
 
Minimálna požadovaná úroveň:  
Podmienka účasti bude splnená, ak uchádzač vyššie uvedeným zoznamom preukáže:  
- že za posledných 5 (päť) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné 

práce rovnakého alebo podobného charakteru s celkovým minimálnym objemom 
uskutočnených prác vyšším ako 140 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty 
v inej mene. Za práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa 
považujú práce na výstavbe a rekonštrukcii cestných komunikácií, výstavbe alebo 
rekonštrukcii chodníkov. 

V prípade, ak realizáciu prác realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, 
vyčísli a započíta iba finančný objem realizovaný ním samotným. 
 

        17.3.2 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti údajmi o 
vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy : 
- stavbyvedúcim v odbore inžinierskych stavieb  
Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej 
skúšky podľa zákona č. 138/ 1992 Zb. o autor. architektoch a autor. stavebných inžinieroch v 
platnom znení, alebo obdobným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých štátov 
pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske alebo pozemné stavby 
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alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže 
vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla.  
  
 
Minimálna požadovaná úroveň:  
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osoby určenej 
na plnenie zmluvy. Osoba - stavbyvedúci v s odborným zameraním inžinierske stavby; alebo 
ekvivalentný doklad vydaný podľa právneho predpisu krajiny sídla uchádzača alebo krajiny, kde 
odborník vykonáva túto činnosť a predloží:  
1.doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, t. j. Osvedčenie alebo 
ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti,  
2. čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že počas celej doby plnenia predmetu zákazky bude 
uchádzačovi k dispozícií. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané stavbyvedúcim. 
 

        17.3.3 Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením zoznamom a údajmi o 

strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k 
dispozícií na uskutočnenie stavebných prác. 

 
              Minimálna požadovaná úroveň:  
              1 ks cestný finišer, šírka pokládky v jednom pruhu min. 5,5 m, 
              1 ks cestný tandemový valec 
              Zoznam s údajmi o strojovom vybavení musí obsahovať: názov stroja, rok výroby, vzťah   
              k strojnému vybaveniu ( vlastníctvo, prenájom...) 

18. Otváranie ponúk: 11.05.2021, (pondelok) o 15:00 hod. SEČ 

 
       19. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné. Otváranie a vyhodnotenie ponúk           
             prevedie komisia určená verejným obstarávateľom 

       20. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2021 

 

       21. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  Ing. Tomáš Štark, 

             mail:  info@starkconsulting.sk, tel: +421917526739 

       22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
 

a)  Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka 
musí byť vyhotovená perom s nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo tlačiarenským 
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

b)  Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predloženie ponuky. 
        c)  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť použitý postup zadávania zákazky  
             ak: 

• sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné  
  predvídať,  
• ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá určeným požiadavkám, 
• nedostal ani jednu ponuku, alebo bola predložená len jedna ponuka, 
• ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, 
• bude neregulárna, či inak pre verejného obstarávateľa neprijateľná. 

d) Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne všetky  
     podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na predloženie  
     Úspešný uchádzač v zmluve o dielo najneskôr v čase jej uzavretia, uvedie údaje o všetkých  
     známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu  
     meno a priezvisko,  adresa pobytu, dátum narodenia 
e)  Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase jej uzavretia predložil    
     poistnú zmluvu zodpovednosti za škody spôsobené verejnému obstarávateľovi pri výkone povolania  
     alebo poistenia zodpovednosti za škodu podnikateľa spôsobenú svojou  činnosťou a to vo výške  
     poistného plnenia minimálne vo výške 150 000,00 EUR.   
 
f)  Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na vyššie  
     uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi  
     bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky. 
 g)  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). 

mailto:info@starkconsulting.sk
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 h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za  
     úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi. 
 i) Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť. 
 j) 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 
 k) Úspešný uchádzač - 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 nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami. 

 l) Úspešný uchádzač - zhotoviteľ, ako svoju zmluvnú povinnosť, zabezpečí zamestnanie podľa 
zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne 
predpoklady uvedené v písm. a) a b) nižšie minimálne počas doby realizácie stavebných prác, a to 
využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu na to právny poriadok SR poskytuje.  

            a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň  
            b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
      Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. 

a) a b) vyššie poskytne Verejný obstarávateľ zhotoviteľovi  potrebnú súčinnosť spočívajúcu v 
predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o 
zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie 
o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu 
práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak 
zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Verejným obstarávateľom vhodného 
uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne 
predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie. 

     Verejný obstarávateľ zaviaže zhotoviteľa na preukázanie splnenia povinnosti zamestnať dve osoby  
spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej 
splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení 
uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny). 
Zmluvná Povinnosť týkajúca sa zamestnania dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady 
uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb 
počas celej doby realizácie stavebných prác. Pozn. Pod pojmom „zamestnať“, uvedenom v tomto 
článku, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybraným uchádzačom o zamestnanie podľa 
zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce: pracovnej zmluvy na dobu určitú, pracovnej zmluvy na 
dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Uchádzač uzatvorí 
pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom 
o zamestnanie najneskôr pätnásť (15) pracovných dní pred dátumom začatia stavebných prác tak, 
aby uchádzač o zamestnanie vykonával prácu podľa pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach 
vykonávaných mimo pracovného pomeru najneskôr odo dňa začatia stavebných prác podľa tejto 
Zmluvy. Úspešný uchádzač je povinný preukázať uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o 
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s uchádzačom o zamestnanie Objednávateľovi 
bezodkladne po jej uzatvorení . Ak v priebehu plnenia zmluvného vzťahu príde z akéhokoľvek dôvodu 
k ukončeniu pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s 
osobami, ktoré Zhotoviteľ zamestnal podľa tohto článku, tak má Zhotoviteľ povinnosť najneskôr do 
sedem (7) dní od ukončenia pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho danú podmienku. 

 
             V Seni, dňa 28.04.2021 
 
                                                                                               

                                                                                                             Ing. Marcela Gallová v. r. 

                                                                                                                    starostka obce 
Prílohy:  

 
Príloha č. 1 Predloženie ponuky 
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie 
Príloha č. 4 Zadanie - výkaz výmer 
Príloha č. 5 Návrh zmluvy o dielo 
Príloha č. 6 Projektová dokumentácia, TS – el. verzia 


