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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  

 

v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“): 

 

1. Identifikácia verejného 

obstarávateľa: 

ustanovenie zákona § 7 ods. 1 písm. b) 

Názov Obec Nižný Lánec 

Sídlo Nižný Lánec 54, 044 73 Buzica 

Štatutárny zástupca Július Kovács, starosta 

IČO 00324515 

DIČ 2020746134 

IČ DPH - 

E-mail obecniznylanec@centrum.sk 

Internetová stránka http://www.niznylanec.sk 

Bankové spojenie OTP Banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu SK4652000000000009054857 

2. Poverená osoba pre VO: Názov JUDr. Anna Filipová 

Sídlo Banícka 1732/12, 052 01 Spišská Nová Ves 

IČO 47874856 

DIČ 1078651805 

IČ DPH nie je platca DPH 

E-mail judr.filipova.vo@gmail.com 

3. Miesto a spôsob 

predloženia/doručenia ponuky 

osobne/prostredníctvom 

pošty: 

sídlo poverenej osoby 

E-mail judr.filipova.vo@gmail.com 

4. Predmet obstarávania Názov projektu:  Komplexné nakladanie s odpadmi v obci Nižný 

Lánec 

Názov procesu: Vybudovanie zberného dvora v obci 

Stručný opis zákazky Cieľom VO je výber dodávateľa stavebných 

prác, ktorý zabezpečí vybudovanie  zberného 

dvora v obci podľa projektovej dokumentácie 

pre projekt s názvom Komplexné nakladanie s 

odpadmi v obci Nižný Lánec. 

CPV kód 45000000-7 Stavebné práce, 45222100-0 

Stavebné práce na stavbách zariadení na 

spracovanie odpadu, 45342000-6 Montáž 

oplotenia 

5.  Výsledok verejného zmluva – písomná Zmluva o dielo 
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obstarávania forma 

minimálne zmluvné 

podmienky 

Cena bude stanovená v súlade so zákonom NR 

SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., 

ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 

Z.z. a budú v nej zahrnuté všetky náklady 

súvisiace s plnením záväzku dodávateľa. 

Cena je totožná s ponukovou cenou uchádzača. 

Cena bude určená v eurách nasledovne: 

- cena spolu bez DPH 

- DPH 20% 

- cena spolu vrátane DPH 

K zmene ceny môže dôjsť v prípade zmeny 

zákonnej sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie 

sú prípustné. 

Miesto a termín dodania – podľa bodu 8 tejto 

výzvy 

Platobné podmienky: 

 Objednávateľ neposkytne dodávateľovi 

preddavok. 

 Platba bude vykonaná bezhotovostným 

platobným stykom na základe riadne 

vystavenej faktúry. 

 Faktúra musí obsahovať všetky 

náležitosti stanovené právnymi 

predpismi pre daňové doklady. 

 Splatnosť faktúry bude 60 dní od 

vystavenia faktúry. 

 Prílohou faktúry bude súpis 

vykonaných stavebných prác a dodávok 

potvrdený objednávateľom. 

Dodacie podmienky:  

Dodávateľ vykonáva činnosti spojené s 

predmetom diela na vlastnú zodpovednosť 

podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické 

špecifikácie, právne a technické predpisy, 

vyhlášky platnej v SR, najmä stavebný zákon, 

zákon o bezpečnnosti a ochrane zdravia pri 

práci. 

Záručná doba v trvaní 60 mesiacov. 

6.  Podrobný opis predmetu 

zákazky (predmetu 

obstarávania) 

opis:  

Stavebné práce v zmysle výkaz – výmer (príloha výzvy). 

 

Hlavná aktivita: Vybudovanie, resp. dobudovanie systému zberu a 

odvozu komunálneho odpadu. 
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Realizácia hlavnej aktiviry rieši výstavbu 2 stojísk pre umiestnenie 6 ks 

1100 litrových kontajnerov a 1 stojiska pre umiestnenie 1 ks 

veľkokapacitného kontajnera na rôzne druhy komunálneho odpadu v obci 

Nižný Lánec a následne aj vybudovanie a obstaranie technologického 

vybavenia zberného dvora. 

 

Stojiská pre kontajnery 

Navrhované stojiská sú obdĺžnikového pôdorysu s nájazdovou rampou so 

sklonom 6 stupňov. Použitý je veľkokapacitný kontajner s objemom cca. 

7m3 na stojisku na KN-C 96/41 a spolu 6ks 1100l kontajnery na dvoch 

stojiskách na parcele KN-C 419/2. Samotné stojiská sú umiestňované tak, 

aby boli dostupné a prístupné pre obyvateľov širšieho okolia ako hlavné 

zberné miesta odpadu v danej lokalite. Hlavným prínosom vybudovania 

stojísk kontajnerov a ich situovaniu vo vybraných lokalitách bude 

predchádzanie vznikaniu nových divokých skládok s rôznym typom 

odpadu a hlavne minimalizácia týchto nelegálnych skládok ako 

potenciálnej hrozby epidémii v lokalitách. 

 

Konštrukčná charakteristika Po odstránení ornice v hrúbke 200mm sa 

zhotoví makadamový násyp frakcie 8-32mm hrúbky 200mm, ktorý sa 

zhutní. Stojisko kontajnerov a nájazdová rampa bude zhotovené z 

cestného betónu triedy C40/45 (mrazuvzdorný, vodostavebný betón) 

vystuženého KARI sieťou s priemerom oka 150x150mm. Po obvode 

stojiska sa uloží betónový obrubník.  

 

Technické vybavenie Súčasťou stojísk bude aj 1 ks veľkoobjemového 

kontajnera o objeme 7 m3 a 6 ks 1100 litrových kontajnerov. 

 

Odpadové hospodárstvo Projektom navrhovaná výstavba je zo 

stavebných materiálov, ktoré neobsahujú nebezpečné látky ako ortuť, 

azbest, PCB, organické rozpúšťadlá a iné.   Odvoz stavebného odpadu 

zabezpečí zhotoviteľ stavby na základe zmluvného vzťahu s firmou 

likvidujúcou stavebný odpad. Pri búracích prácach vzniknú odpady. O 

ich klasifikácii a spôsobe zneškodnenia pojednáva Vyhláška 365/2015 o 

stavebných odpadoch. 

 

Vybudovanie zberného dvora 

Vybudovanie zberného dvora pre TKO. Zberný dvor tvorí oplotená 

spevnená plocha do výšky 2,5 a 5,0 m. Umiestnenie zberného dvora je na 

voľnej ploche pokrytej trávnatým porastom  v tesnej verejnej 

komunikácie v hornej časti obce na parcele KN-C 419/3  na celkovej 

ploche 792,42 m2. 

 

Vstup do zberného dvora je z miestnej komunikácie novovybudovanou 

štrkovou príjazdovou komunikáciou cez oceľovú dvojkrídlovú 

samostatne uzamykateľnú 

bránu. Bude slúžiť pre dovoz odpadov občanmi  ako aj na  vývoz odpadu 

uloženého vo veľkokapacitnom kontajneri – počas prevozu 

zabezpečenom proti 

rozfúkaniu ochrannou sieťou. Za správne uloženie odpadov budú 

zodpovedať firmy s oprávnením na nakladanie daného druhu odpadu. 

Odvoz si zabezpečia 

vlastnými dopravnými prostriedkami vybavenými na manipuláciu s 

veľkokapacitnými kontajnermi. 

 

Členenie stavby 

Stavba je rozčlenená do stavebných objektov: 

SO 01 – Spevnená plocha 

SO 02 – Oplotenie 

SO 03 – Prístrešok 



 

Príručka pre verejné obstarávanie 
Príloha č. 5  – Výzva na predloženie ponuky 

4 
 

SO 04 – Prípojka ELI 

SO 06 – Žumpa 

SO 07 – Studňa 

  

Navrhovaná kapacita 

Kapacita zberného dvora je navrhnutá na objem 42 m3 TKO. 

  

Podrobný postup prác je detailne opísaný v súhrnnej technickej správe, 

ktorá je prílohou tejto výzvy. 

územie Vybudovanie stojísk a umiestnenie 

kontajnerov na komunálny odpad 

Čiastková aktivita, ktorej náplňou je vytvorenie 

stojísk pre umiestnenie kontajnerov sa bude 

realizovať na parcelách KN-C : 

    •  419/2, 

    •  96/41 

k. ú. Nižný Lánec 

Vybudovanie zberného dvora 

Čiastková aktivita, ktorej náplňou je 

vybudovanie zberného dvora sa bude realizovať 

na parcele KN-C: 

    •  419/3 

k. ú. Nižný Lánec 

sociálny aspekt Obstarávateľ uplatní podmienku sociálneho 

aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s §42 

ods.12 zákona č.343/2015 o 

verejnomobstarávaní a v súlade s podmienkami 

poskytovateľa uvedenými vo výzve. Dodávateľ 

stavebných prác je povinný zamestnať 

počas doby realizácie zákazky aspoň 2 osoby 

ktoré spĺňajú kumulatívne nasledovné 

predpoklady:  

a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a 

zároveň  

b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude 

dlhodobo nezamestnaná osoba. 

 zelené VO NIE 

iné osobná obhliadka miesta (odporúča sa) 

7. Predpokladaná hodota zákazky zberný dvor: 

139697,65 

stojiská: 2961,60 

SPOLU: 142659,25 

EUR bez DPH – určené z projektantom 

oceneného rozpočtu   

8. Miesto a termín dodania 

predmetu zákazky, lehota na 

dodanie alebo dokončenie 

predmetu zákazky alebo trvanie 

zmluvy 

Nižný Lánec 54, 044 73 

Buzica 

12 mesiacov od prevzatia staveniska 

 

9. Financovanie predmetu zákazky projekt 

spolufinancovaný z 

operačného programu: 

„Operačný program Ľudské zdroje“ 

10. Lehota na predloženie ponuky 12.06.2019 10,00 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

s pravidlami ich uplatnenia a 

spôsob hodnotenia   ponúk 

 najnižšia ponúknutá cena za celý predmet 

prieskumu trhu s DPH 
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12. Pokyny na zostavenie ponuky forma v listinnej alebo elektronickej forme vyplnením 

prílohy k tejto výzve a zaslaním na určenú 

adresu doručovania 

počet vyhotovení 1 

jazyk slovenský 

spôsob označenia 

ponuky 

- email: RE: tzn. odpovedať na email 

- pošta/osobne: Nižný Lánec - odpad – 

stavebné práce – CENOVÁ 

PONUKA 

variantné riešenie nie je možné 

komplexnosť dodávky 

- rozdelenia zákazky 

ponuka na celý predmet zákazky 

platnosť ponuky 31.12.2019 

poskytovanie 

informácií 

písomne prostredníctvom pošty, electronicky, 

resp. kombinácia uvedených 

obhliadka miesta odporúča sa; výdavky spojené s obhliadkou idú 

na ťarchu záujemcu. 

prílohy/doklady/údaje: vyžadujú 

sa: 

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 ktorú sa 

ponuka predkladá – odporúčanie 

predloženia (Príloha)  

Návrh uchádzača na plnenie 

kritéria na vyhodnotenie ponúk 

(Príloha)  

Fotokópia dokladu o oprávnení 

dodávať tovar, poskytovať službu 

resp. uskutočňovať stavebné práce  

Výkaz výmer (Príloha) PODPIS, 

PEČIATKA 

13. Otváranie ponúk 12.06.2019 13,00 

neverejné  

14. Ďalšie informácie Zadávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami 

kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po 

ukončení zákazky a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone 

kontroly/auditu. 

 

Oprávnené osoby sú: 

a) Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán a ním poverené 

osoby;  

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo 

Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby; 
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d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho 

auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho 

dvora audítorov; 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v 

súlade s príslušnými právnymipredpismi SR a právnymi aktmi 

EÚ. 

 

  Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným 

riešením ku konkrétnym výrobkom, značkám resp. výrobcom uvedeným 

v projektovej dokumentácii, technickej špecifikácii a výkaze výmere 

(ďalej len "výrobky"). Pri použití ekvivalentného riešenia k výrobkom 

musí mať navrhované riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo 

vyššie vlastnostiam (parametrom) uvedených výrobkov (materiálov, 

technológií, atd.) 

15. Upozornenie prieskum trhu BUDE VIESŤ k uzavretiu odberateľsko-dodávateľského 

vzťahu. Vzhľadom na túto skutočnosť zadávateľ BUDE oznamovať 

výsledky prieskumu trhu subjektom, ktoré v rámci prieskumu predložili 

ponuku. 

 

 

S úctou,  

____________________ 

JUDr. Anna Filipová 

poverená osoba pre VO 

04.06.2019 

 

 

Prílohy:  

Príloha č.1 – Identifikačné údaje uchádzača, plnenie kritéria 

Príloha č. 2 – výkaz výmer  

Príloha č. 3 – Súhrnná technická správa 

Príloha č. 4 – Zmluva o dielo - návrh 


