
O B E C    S T A Š K O V 
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IČO: 0314293, DIČ: 2020553271 

___________________________________________________________________________ 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

na zákazku s nízkou hodnotou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

1.  Verejný obstarávateľ: 

Názov:       Obec Staškov  

So sídlom:      Ulica Jozefa Kronera 588, 023 53  Staškov  

Zastúpený:      Ing. Ladislav Šimčisko – starosta obce  

IČO:       00314293 

DIČ:       2020553271 

telefónne číslo:     0905863031 

e-mail:       starosta@staskov.sk  

Banková inštitúcia:    Prima banka Slovensko, a. s.  

IBAN:      SK81 5600 0000 0002 7961 8001 

 

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Palica Peter 

Telefón:      0948 610 807 

E-mail:      staskovvo@gmail.com   

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Eva Ježíková 

Telefón:      041/4302727 

E-mail:      staskovvo@gmail.com  

 

Predmet zákazky 

2. Názov zákazky: „Exteriérové schodiskové zábradlie a madlo na nájazdovú rampu” na 

vstup  na Obecný úrad Staškov 

3. Druh zákazky: stavebné práce  

 

4. CPV: 45000000-7 – Stavebné práce  

 

5. Miesto dodania:  Budova Obecného úradu Staškov  

6. Opis predmetu zákazky:  „Exteriérové schodiskové zábradlie a madlo na nájazdovú 

rampu” - nerezové na vstup  na Obecný úrad Staškov podľa Špecifikácie predmetu 

obstarávania – Príloha č.1. Výroba a montáž sa bude riadiť podľa STN EN 74 3305. Cena je 

stanovená vrátane zamerania, dovozu a montáže. 

7.  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  1 619,17 € 
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Výsledok verejného obstarávania 

8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Objednávka  

a) S úspešným uchádzačom bude uzatvorená  Objednávka podľa §56 ZVO (ďalej aj 

,,Objednávka“).  

b) Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť 

použitý spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných 

nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom 

obstarávaní.  

c) Objednávka nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a 

s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.  

 

9.  Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: max do 30.11. 2021 

10. Financovanie predmety zákazky : z rozpočtu obce  

Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného  platobného styku. Uchádzač vystaví 

faktúru, splatnosť  faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia 

podľa zmluvy a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená 

v EUR. 

11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie 

ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú 

nediskriminačné a  podporujú hospodársku súťaž. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať 

na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.  

11.1 Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur s DPH  

Zmluvná cena celkom v Eur s DPH musí zahŕňať poskytnutie služby (cena vrátane zamerania, 

dovozu a montáže) v súlade s prílohami tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

11.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk  
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11.2.1 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu 

celkom s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po „x“, pričom 

„x“ je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.  

11.2.2 Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.  

11.2.3 Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky 

uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, čo sa však netýka formálnych nedostatkov.  

11.2.4 Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované 

doklady a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol 

uchádzač vyzvaný na vysvetlenie ponuky). 

 

Podmienky účasti uchádzačov  

12. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia: 

12.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce ktorý 

zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce ktorý zodpovedá  predmetu zákazky v súlade 

s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, 

v ktorom je uchádzač zapísaný.  

12.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, 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.  

12.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť objednávku 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).  

 

 

13. Obsah ponuky uchádzača:  

13.1  Predložený rozpočet (Cenová ponuka) Príloha č. 1 

13.2  Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 2 

13.3 Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérii (súťažná ponuka), Príloha č. 3 
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13.4  Vyhlásenie uchádzača Príloha č. 4 

 

14.  Lehota na predkladanie ponúk:  27.09. 2021 do 8:00 hod. 

15. Miesto a spôsob doručenia ponuky:  

Osobne do podateľne: Obec Staškov, ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

Poštou na adresu: Obec Staškov, ul. Jozefa Kronera 588, 023 53  Staškov 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR, obálka musí byť zreteľne 

označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“ heslom obstarávania: „Exteriérové 

schodiskové zábradlie a madlo na nájazdovú rampu” na vstup  na Obecný úrad Staškov 

 ako aj obchodné meno a sídlo uchádzača. 

Emailom: staskovvo@gmail.com - Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ 

PONUKA „Exteriérové schodiskové zábradlie a madlo na nájazdovú rampu”        

Ponuka musí byť podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou 

splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenovaná (scan) a doručená v lehote na  

predkladanie ponúk. 

 

16. Lehota viazanosti ponuky je do: max do 30.11. 2021 

Podmienky vyhodnotenia ponúk  

17. Termín otvárania ponúk: 27.09. 2021 o 8:30 hod 

Otváranie ponúk bude verejné. Vyhodnotenie ponúk bude verejné.  

18. Doplňujúce informácie 

18.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet 

zákazky uvedené v tejto Výzve. 

18.2 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky určené 

verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu celkovú cenu za predmet 

zákazky s DPH. 

18.3 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk,  bude zaslané 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

18.4 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže 

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí. 
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18.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez  

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

18.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa Výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných 

prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 

18.7 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných 

dôvodov: 

a) nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve 

d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky 

určená verejným obstarávateľom, 

e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo. 

 

 

 

 

 

V Staškove , dňa 20.09.2021 

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

                                                                                                     Ing. Ladislav Šimčisko 

                                                                                                           starosta obce  

Prílohy: 

Prílohe č. 1- Špecifikácia predmetu obstarávania 

Príloha č.2 – Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č. 3 -  Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) 

Príloha č. 4 – Vyhlásenie uchádzača 
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