
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO 

PORADENSTVA A PREVENCIE 

Karpatská 8, 040 01 Košice  
 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

na predmet zákazky 

 

„Rekonštrukcia strechy na objekte budovy CPPPaP“ 
prieskum trhu 

 
 spracovaná pre postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou uskutočňovaný verejným 

obstarávateľom, všetko v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako 

„ZoVO“).  

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP), Karpatská 8, 040 01 

Košice je v postavení verejného obstarávateľa (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) podľa § 7 ods. 1 

písm. d) ZoVO a ako verejný obstarávateľ je povinný pri obstarávaní predmetu zákazky: 

„Rekonštrukcia strechy na objekte budovy CPPPaP“.  

 

Verejný obstarávateľ uskutočňuje postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou formou uskutočnenia 

prieskumu trhu a to odoslaním výzvy na predloženie cenovej ponuky hospodárskym subjektom, ktoré 

sú oprávnené uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky.  

V postupe zadávania zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorá nemá zákonom stanovené formálne 

pravidlá postupu jej zadávania, bude verejný obstarávateľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na 

obstaranie predmetu zákazky a jeho zadanie boli hospodárne, všetko za dodržania základných 

princípov verejného obstarávania a podpory riadnej hospodárskej súťaže a v súlade s § 117 zákona o 

verejnom obstarávaní.  

Verejný obstarávateľ zabezpeči proces zadávania zákazky s nízkou hodnotou – odosiela: 

 

 

Výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky 

„Rekonštrukcia strechy na objekte budovy CPPPaP “ 

prieskum trhu 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

 

1. Verejný obstarávateľ: 

Názov: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len CPPPaP) 

So sídlom: Karpatská 8,  040 01 Košice 

Zastúpený: PhDr. Mária Horváthová, PhD. štatutárny zástupca 

IČO: 00164 330 

DIČ: 2020762513 

telefónne číslo: 055/6226615 

e-mail: sekretariat@centrumke.sk,     
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.centrumke.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky – Opis predmetu zákazky – Množstvo a rozsah predmetu zákazky, 

miesto plnenia a predpokladaná hodnota zákazky  

„Rekonštrukcia strechy na objekte budovy CPPPaP,  Karpatská č. 8 v Košiciach". 

mailto:sekretariat@centrumke.sk


 

2.1 Opis predmetu zákazky  
Predmetom zákazky budú stavebné práce vykonávané obvyklým stavebným postupom 

zodpovedajúce rekonštrukčným prácam na rekonštrukcií striech.  

Stavebné práce na rekonštrukcii strechy na objekte budovy CPPPaP na Karpatskej č. 8,  

040 01 Košice, budú vykonávané v dohodnutom čase, mieste a podľa podmienok Zmluvy o 

dielo, ktorej návrh tvorí Prílohu č. 3 Návrh Zmluvy o dielo tejto výzvy, a v rozsahu 

zmluvných činností, prác, dodávok materiálu, technickými a technologickými postupmi a 

spôsobom špecifikovaným vo Výkaze výmer (neocenenom), ktorý tvorí Prílohu č. 4 Výkaz 

výmer tejto výzvy.  

 

2.2 Množstvo a rozsah predmetu zákazky  

Množstvo a rozsah prác predmetu zákazky a technická špecifikácia sú uvedené vo výkaze 

výmer , ktorý ako neocenený tvorí Prílohu č. 4 tejto výzvy.  

 

2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zo Spoločného slovníka obstarávania 

(CPV/SSO):  

Hlavný predmet:  

45000000-7 Stavebné práce  

 

2.4 Miesto plnenia predmetu zákazky  
Miesto plnenia: Strecha objektu budovy CPPPaP, Karpatská 8, Košice .  

 

2.5 Predpokladaná hodnota zákazky:  
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená verejným obstarávateľom dňa 03.05.2022 na 

rekonštrukciu strechy na základe cenovej ponuky, podľa pravidiel jej výpočtu v zmysle § 6 

ZoVO vo výške: 24 274,16 EUR bez DPH.  

 

3. Rozdelenie predmetu zákazky / variantné riešenie / ekvivalent  
 

3.1 Rozdelenie zákazky na časti  
Zákazka nie je rozdelená na časti.  

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie cenovej ponuky na časti a požaduje 

predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu 

zákazky uvedenom v tejto výzve a podľa príslušných príloh tejto výzvy, ktoré deklarujú 

rozsah a špecifikáciu predmetu zákazky.  

 

3.2 Variantné riešenie  
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou cenovej 

ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia 

cenových ponúk.  

 

3.3 Ekvivalent  
3.3.1 V prípade, ak táto výzva, alebo doklady a dokumenty poskytnuté v rámci príloh tejto 

výzvy (Výkaz výmer) identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho 

výrobcu, alebo identifikuje konkrétneho dodávateľa alebo konkrétne technické riešenie, 

verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo 

ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo 

ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, 



ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky, technológie a 

zariadenia určené a zároveň nebude predstavovať zvýšené náklady pre verejného 

obstarávateľa. Pri výrobkoch, zariadeniach, materiáloch a/alebo príslušenstvách konkrétnej 

značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite 

pri dodržaní vyššie uvedených požiadaviek. 

Ak uchádzač uplatní návrh na ekvivalent, predloží ho v ponuke v samostatnom dokumente 

nazvanom „zoznam ekvivalentných položiek“, pričom predmetný zoznam predložených 

ekvivalentných položiek musí obsahovať pôvodnú požiadavku na danú položku z výkazu 

výmer podľa tejto výzvy a návrh ekvivalentu.  

3.3.2 Ak výzva alebo iné dokumenty poskytnuté záujemcom v procese verejného obstarávania 

obsahujú odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 

oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ takýto odkaz dopĺňa slovami 

„alebo ekvivalentný“.  

3.3.3 Ak je predmet zákazky opísaný bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 

obstarávateľ nevylúči ponuku uchádzača v súvislosti s predložením ekvivalentu, ak 

predložený ekvivalent bude spĺňať podmienky podľa bodu 3.3.1. 

  

4. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  

 

4.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo. Návrh Zmluvy o 

dielo tvorí prílohu tejto výzvy - Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo.  

 

4.2 Cena za realizáciu predmetu zákazky (cena za dielo) bude dohodnutá tak, ako je to 

uvedené a predložené v cenovej ponuke úspešného uchádzača v Prílohe č. 2 tejto výzvy 

(Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk), V Prílohe č. 3 

(Návrh Zmluvy o dielo) a v Prílohe č. 4 – Výkaz výmer (ocenený výkaz výmer po predložení 

cenovej ponuky).  

 

Ceny budú uvedené v eurách (EUR) a kalkulované vrátane aktuálne platnej výšky DPH, 

colných sadzieb a všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou stavebných prác. Cena za 

realizáciu predmetu zákazky – realizáciu diela je maximálna a konečná a zmena ceny je 

možná výhradne v súlade s § 18 ZoVO a v súlade so zmluvnými podmienkami Zmluvy o 

dielo, ktorej návrh tvorí Prílohu č. 3tejto výzvy.  

 

4.3 Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových výdavkov verejného obstarávateľa, 

rozpísané Regionálnym úradom školskej správy v Košiciach, zo dňa 26.05.2022.  

  

4.4 Zhotoviteľ bude oprávnený fakturovať cenu dodávok a prác po ukončení realizácie diela a 

jeho protokolárnom odovzdaní a prevzatí, kedy zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru.  

 

4.5 Presne určenie podmienok financovania predmetu zákazky a platobné podmienky sú 

bližšie uvedené v Prílohe č. 3 tejto výzvy, v návrhu Zmluvy o dielo.  

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu „Rekonštrukcia strechy objektu 

budovy CPPPaP“.    

 

5. Lehoty trvania zmluvného vzťahu – lehota plnenia – lehota realizácie stavebných prác  

 

5.1 Lehota plnenia predmetu– realizácie diela: 10 týždňov.  



5.2 Požadovaná lehota pre plnenie predmetu zákazky t. j. lehota na uskutočnenie stavebných 

prác – lehota realizácie diela (10 týždňov), začne plynúť od nasledujúceho dňa po odovzdaní 

a prevzatí staveniska, o čom bude vyhotovený písomný záznam – protokol o odovzdaní a 

prevzatí staveniska, vždy však až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo.  

 

5.3 Ďalšie zmluvné podmienky spojené s lehotou realizácie diela sú uvedené v návrhu 

Zmluvy o dielo – Príloha č. 3 tejto výzvy.  

 

6. Obhliadka miesta plnenia a vysvetľovanie informácií  

 

Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky pre účely 

zistenia aktuálneho stavu miesta plnenia predmetu zákazky a získania ďalších informácií 

nevyhnutných na prípravu a vyhotovenie cenovej ponuky.  

 

6.1 Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky – Strecha budovy CPPPaP, Karpatská 8, 

Košice, sa uskutoční:  

21. 06. 2022, v čase od 10:00 hod.,  

na adrese:  
CPPPaP Karpatská č. 8,  040 01 Košice  

Kontaktná osoba zabezpečujúca obhliadku:  

PhDr. Mária Horváthová, PhD. 

Tel./mob.: sekretariát riaditeľa: +421 55/6226615  

E-mail:  sekretariat@centrumke.sk  

 

7. Obsah cenovej ponuky  

 

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty:  
7.1 Titulná strana ponuky / identifikačné údaje uchádzača (Príloha č. 1 Identifikácia 

uchádzača /formulár – vzor)  

 

7.2 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk  

- vyplnený podľa Prílohy č. 2 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk 

/formulár – vzor ,  

- návrh na plnenie kritéria podpisujú osoby oprávnené konať v mene uchádzača,  

 

7.3 Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti:  

- osobné postavenie podľa bodu 18.1. tejto výzvy, (doklady preukazujúce osobné postavenie v 

rozsahu podľa bodu 18.1 výzvy, alebo čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 5 Čestné vyhlásenie 

o skutočnostiach podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO/vzor, alebo Generálne čestné vyhlásenie 

podľa Prílohy č. 6 Generálne čestné vyhlásenie o splnení všetkých podmienok účasti 

uvedených vo výzve/vzor  

- technická a odborná spôsobilosť podľa bodu 18.3 tejto výzvy, doklady a dokumenty podľa 

bodu 18.3 výzvy, alebo Generálne čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 6 tejto výzvy  

 

7.4 Návrh Zmluvy o dielo, vrátane príloh, vypracovaný podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy:  

- predložený návrh zmluvy musí obsahovať a zachovať všetky podmienky uvedené v návrhu 

zmluvy v Prílohe č. 3 tejto výzvy a nesmie obsahovať obmedzujúce alebo inak neprijateľné 

časti zmluvných podmienok, ktoré by boli v rozpore s požadovanými zmluvnými 

podmienkami uvedenými v návrhu zmluvy podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy, v rozpore so 



všeobecne platnými právnymi predpismi, vymykali sa bežným obchodným zvyklostiam alebo 

by inak priamo alebo nepriamo znevýhodňovali verejného obstarávateľa.  

Verejný obstarávateľ uprednostňuje predloženie návrhu zmluvy v stanovenej štruktúre a 

rozpočet.  

7.5 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  

- vyplnený a predložený v rozsahu podľa Prílohy č. 8 tejto výzvy/formulár – vzor , - 

dokument podpisujú osoby oprávnené konať v mene uchádzača, Výzva na predloženie 

cenovej ponuky – prieskum trhu „Rekonštrukcia strechy objektu budovy CPPPaP“. 

  

7.6 Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača  

- vyplnené podľa Prílohy č. 9 tejto výzvy/vzor,  

- dokument podpisujú osoby oprávnené konať v mene uchádzača,  

 

7.7 Súhlas so spracúvaním osobných údajov  

- vyplnený podľa Prílohy č. 10 tejto výzvy/vzor ,  

- dokument podpisujú dotknuté osoby,  

 

7.8 Identifikácia osoby, ktorej služby pri vypracovaní cenovej ponuky uchádzač využil, 

ak ju nevypracoval sám a to v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, 

adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.  

 

8. Vyhotovenie ponuky  
 

8.1 Ponuka musí byť vyhotovená písomne v listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé 

zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom, rukopisom, 

písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej 

obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.  

 

8.2 Cenová ponuka a všetky doklady a dokumenty, ktoré tvoria obsah cenovej ponuky musia 

byť vyhotovené ako originály, alebo úradne overené kópie, pokiaľ nie je v tejto výzve 

uvedené inak.  

 

8.3 Ak ponuka uchádzača obsahuje osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade s 

§ 11 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

a predložiť súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 10 

výzvy „Súhlas so spracovaním osobných údajov“, alebo anonymizovať osobné údaje v 

ponuke predloženej v elektronickej forme, a podobne.  

 

8.4 Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku.  

 

8.5 Dokumenty v cenovej ponuke, pre ktoré je to vyžadované, musia byť podpísané:  

a) uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s 

dokladom o oprávnení podnikať,  

b) zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou 

ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom 

podľa písm. a) tohto bodu.  

 

9. Označenie ponuky  
Na uzatvorenej neprehľadnej obálke, v ktorej sa predkladá cenová ponuka musia byť uvedené 

nasledujúce údaje:  



- adresa miesta predkladania ponúk podľa bodu 10 tejto výzvy  

- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),  

- označenie „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“  

- označené heslom súťaže „Rekonštrukcia strechy objektu budovy CPPPaP “.  

 

10. Spôsob predloženia ponuky – lehota a miesto  
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 30. 06. 2022 o 09:00 hod.  

 

10.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  

- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  

            Karpatská 8 

            040 01 Košice 

- email: sekretariat@centrumke.sk 

Telefón: sekretariát riaditeľky: +421 55/6226615  

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote stanovenej na predkladanie cenových ponúk, 

osobne, poštou alebo mailom. Rozhodujúci pre splnenie lehoty na doručenie cenovej ponuky 

je dátum a čas doručenia cenovej ponuky na kontaktnú adresu alebo mailom, uvedenú v tomto 

bode výzvy na predkladanie cenových ponúk.  

 

10.2 Otváranie cenových ponúk za účasti uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky a s 

tým spojené poskytovanie informácií pre uchádzačov v zmysle príslušných ustanovení zákona 

o verejnom obstarávaní sa neuplatňuje vzhľadom na postup zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 ZoVO a za dodržania princípu nediskriminácie s ohľadom na 

dodržanie princípu hospodárnosti a efektívnosti vo väzbe na odstránenie administratívnej 

záťaže pri tomto verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nezasiela uchádzačom, ktorí 

predložili cenové ponuku v stanovenej lehote, zápisnicu z otvárania cenových ponúk a 

neumožňuje ani osobnú účasť na otváraní cenových ponúk.  

 

11. Lehota viazanosti cenových ponúk  
Predložené cenové ponuky uchádzačov sú viazané do uplynutia lehoty viazanosti cenových 

ponúk - do 31. 12. 2022. 

  

12. Náklady na ponuku  
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní 

znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez 

ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  

 

13. Komunikácia  
13.1 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a 

záujemcami/uchádzačmi v zmysle ZoVO bude uskutočňovaná výhradne v slovenskom jazyku 

spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu 

dôverných a osobných údajov. Komunikácia sa uskutoční písomne v listinnej forme alebo 

písomne v elektronickej forme – emailom.  

 

13.2 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k všetkým poskytnutým 

dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude 

všetky dokumenty uverejňovať na webovom sídle CPPPaP - Výzva na predloženie cenovej 

ponuky – prieskum trhu „Rekonštrukcia strechy objektu budovy CPPPaP“. 

 

14. Vysvetľovanie  



14.1 V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky 

alebo v zverejnených dokumentoch môže ktorýkoľvek zo záujemcov v stanovenej lehote 

požiadať o ich vysvetlenie a to doručením písomnej žiadosti o vysvetlenie v elektronickej 

forme e-mailom.  

 

14.2 Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie cenovej ponuky bezodkladne 

verejný obstarávateľ poskytne všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi a to elektronicky  

e-mailom na záujemcom určenú e-mailovú adresu.  

 

15. Konflikt záujmov  
 

15.1 Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 ZoVO dozvie o konflikte záujmov, prijme 

primerané opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov.  

 

15.2 Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú 

najmä vylúčenie zainteresovanej osoby1 z procesu prípravy alebo realizácie verejného 

obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z 

verejného obstarávania uchádzača.  

 

1 Zainteresovanou osobou je najmä  

a) zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii 

verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú 

činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného 

obstarávania alebo  

b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť 

výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave 

alebo realizácii.  

 

16. Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní  
16.1 Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom 

obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, záujemcu, člena 

skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty sú, so zreteľom 

na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, 

transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, 

vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého 

obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel dohliadať.  

16.2 Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese:  

https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html  

 

17. Vyhotovenie cenovej ponuky  
 

17.1 Cenová ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, 

že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní 

podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných 

podmienok.  

 

17.2 Uchádzač predkladá cenovú ponuku písomne v listinnej podobe alebo elektronicky v 

lehote na predkladanie cenových ponúk podľa požiadaviek uvedených v tejto Výzve na 

predloženie cenovej ponuky.  



17.3 Doklady a dokumenty tvoriace obsah cenovej ponuky, požadované v tejto Výzve na 

predloženie cenovej ponuky, musia byť k uplynutiu lehoty na predloženie cenovej ponuky 

platné a aktuálne.  

 

17.4 Ak cenová ponuka uchádzača obsahuje osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v 

súlade s aktuálne platným znení zákona o ochrane osobných údajov.  

 

17.5 Verejný obstarávateľ ukladá uchádzačom nasledovné povinnosti zamerané na ochranu 

dôverných informácií:  

- uchádzač vo svojej cenovej ponuke jednoznačne označí doklady a dokumenty, ktoré 

považuje za dôverné informácie. Za dôverné informácie je na účely ZoVO možné označiť 

výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové 

dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové 

ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.  

 

17.6 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených 

ako dôverné. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia ZoVO, ukladajúce povinnosť verejného 

obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia 

ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa 

ZoVO a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.  

 

 

18. Podmienky účasti v danom verejnom obstarávaní  
 

Oslovený hospodársky subjekt – uchádzač v cenovej ponuke predloží doklady a dokumenty 

preukazujúce splnenie podmienok účasti viažuce sa na:  

 

18.1 Osobné postavenie  

Podmienky účasti – osobné postavenie - § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO.  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 

ods. 1 písm. e) a f) ZoVO a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) 

alebo podľa § 152 ZoVO.  

 

18.1.1 Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO uchádzač predloží:  

- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a poskytovať služby 

ktorý zodpovedajú predmetu zákazky, všetko podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní.  

 



18.2 Podmienky účasti - Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZoVO  Verejný 

obstarávateľ preukázanie finančného a ekonomického postavenia neuplatňuje.  

 

19. Vyhodnocovanie cenových ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a 

požiadaviek na predmet zákazky  
 

19.1 Verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky uplatňuje § 112 ods. 6 (druhú 

vetu) ZoVO a bude podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky vyhodnocovať po 

vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk a po zostavení 

poradia.  

 

19.2 Verejný obstarávateľ uplatní primerane § 55 ods. 1 ZoVO a bude vyhodnocovať cenovú 

ponuku z hľadiska splnenia podmienok účasti a ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek na 

predmet zákazky u uchádzača umiestneného na prvom mieste v zostavenom poradí po 

vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk.  

 

19.3 Pri uplatnení § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnotení cenových 

ponúk na základe kritéria určeného na vyhodnotenie cenových ponúk a po zostavení poradia, 

splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa bude vyhodnocovať u 

uchádzača vyhodnoteného a umiestneného na prvom mieste v zostavenom poradí, podmienky 

účasti a požiadavky na predmet zákazky sa nebudú vyhodnocovať u uchádzačoch 

umiestnených na druhom až x-tom mieste v zostavenom poradí, pokiaľ pre ich 

vyhodnocovanie z dôvodu novozostaveného poradia nenastanú dôvody podľa ZoVO a podľa 

tejto výzvy.  

 

19.4 Cenová ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v zostavenom poradí, sa 

bude vyhodnocovať z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky, 

určených v tejto výzve.  

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, vyhodnotí sa následne 

splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo 

uchádzačov v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom 

poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, určených v tejto výzve. 

 

19.5 Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky 

preukáže, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení cenových 

ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, splnil podmienky a požiadavky na predmet 

zákazky, bude tento uchádzač vyhodnotený ako úspešný a bude vyzvaný na poskytnutie 

súčinnosti vedúcej k uzatvoreniu zmluvy o dielo.  

 

19.6 Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky 

preukáže, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení cenových 

ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, nesplnil podmienky účasti a požiadavky na 

predmet zákazky, verejný obstarávateľ nevyzve ho na poskytnutie súčinnosti a neuzatvorí s 

ním zmluvu o dielo a následne sa zostaví nové poradie a bude vyhodnocovaná cenová ponuka 

z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky uchádzača 

umiestneného na druhom mieste v poradí a na prvom mieste v novozostavenom poradí.  

 

19.7 Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky 

preukáže, že uchádzača ktorý sa umiestnil na druhom mieste v poradí (a po novozostavenom 

poradí na prvom mieste) po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie 



ponúk po tom čo uchádzač umiestnený na prvom mieste nesplnil podmienky účasti a 

požiadavky na predmet zákazky a/alebo rovnako nesplnil podmienky účasti a požiadavky na 

predmet zákazky, verejný obstarávateľ ho nevyzve na poskytnutie súčinnosti a neuzatvorí s 

ním zmluvu o dielo a následne sa zostaví nové poradie a bude vyhodnocovaná cenová ponuka 

z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky uchádzača 

umiestneného na treťom mieste v poradí a na prvom mieste v novozostavenom poradí.   

 

20. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia  
 

20.1 Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: „Cena celkom za predmet 

zákazky“, t.j. najnižšia cena celkom za predmet zákazky v EUR s DPH za predmet zákazky.  

 

Cena celkom za predmet zákazky musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa 

podľa tejto výzvy viažuce sa k plneniu predmetu zákazky. Ak uchádzač nie je platca DPH, 

uvedenú skutočnosť uvedie v ponuke.  

Uchádzač je povinný v predloženej cenovej ponuke – v návrhu ceny celkom za predmet 

zákazky vziať do úvahy všetky skutočnosti a náklady, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne 

plnenie predmetu zákazky – realizáciu diela, podľa požiadaviek na plnenie zmluvy uvedených 

v Návrhu Zmluvy o dielo (Príloha č. 3 tejto výzvy), pričom do ceny celkom za predmet 

zákazky zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy – predmetom zákazky v 

rozsahu a špecifikácií uvedenej vo výkaze výmer (Príloha č. 4 tejto výzvy) a to najmä:  

- dopravné náklady,  

- náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ak takéto dokumenty 

požaduje verejný obstarávateľ,  

- všetky vedľajšie výdavky a ostatné odvody v krajine verejného obstarávateľa vo výške 

platnej ku dňu predloženia ponuky,  

- všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s riadnym plnením predmetu 

zmluvy.  

 

20.2 Pravidlá vyhodnotenia ponúk na základe určeného kritériá – „Cena celkom za predmet 

zákazky“: Vyhodnocované budú cenové ponuky uchádzačov, ktoré boli doručené v 

stanovenej lehote na určenú adresu na základe návrhu na plnenie kritéria určeného na 

vyhodnotenie cenových ponúk.  

Verejný obstarávateľ stanovil na vyhodnotenie jediné kritérium „Cena celkom za predmet 

zákazky“.  

Vyhodnocovať sa bude cena celkom za celý predmet zákazky, ktorého rozsah je 

špecifikovaný v tejto výzve a v jej prílohách v EUR s DPH. Úspešným uchádzačom sa 

stane uchádzač, ktorému bolo priradené prvé miesto v poradí na základe vyhodnotenia 

ponúk podľa kritériá „Cena celkom za predmet zákazky“, ktorý predložil ponuku s 

navrhovanou najnižšou cenou celkom za predmet zákazky, čím sa umiestnil na prvom 

mieste v zostavenom poradí a ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky na predmet 

zákazky v celom rozsahu. Hodnotenie cenových ponúk uchádzačov je dané stanovením 

poradia od 1. miesta po x-té miesto, (pričom x je počet predložených ponúk). Pri 

vyhodnocovaní cenových ponúk podľa kritéria „Cena celkom za predmet zákazky“ bude 

priradené prvé poradie a prvé miesto uchádzačovi, ktorý predložil v cenovej ponuke návrh 

najnižšej celkovej ceny celkom za plnenie predmetu zákazky. Ostatným uchádzačom bude 

priradené poradie vzostupne s umiestnením na druhom až x-tom mieste vzostupne a to v 

závislosti od navrhovanej ceny celkom za predmet zákazky.  

Ostatní uchádzači, ktorí predložili v cenovej ponuke návrh ceny – cenu celkom za predmet 

zákazky, ktorá je vyššia ako cena celkom za predmet zákazky navrhovaná v ponuke uchádzač 



umiestneného na prvom mieste v zostavenom poradí na základe vyhodnotenia podľa kritéria 

na vyhodnotenie cenových ponúk a ktorí sa umiestnili na druhom až x-tom mieste v poradí 

závislom od výšky navrhovanej ceny, budú vyhodnotení ako neúspešní uchádzači.  

 

20.3 Uchádzač umiestnený na základe vyhodnotenia cenových ponúk podľa kritéria „Cena 

celkom za predmet zákazky“ t.j. ceny celkom za predmet zákazky s DPH na prvom mieste v 

poradí, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky alebo 

u ktorého nastali dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO nebude vyzvaný na 

poskytnutie súčinnosti vedúcej k uzatvoreniu zmluvy a verejný obstarávateľ bude postupovať 

podľa bodu 19.6 a 19.7, ak to bude relevantné, alebo verejný obstarávateľ môže daný postup 

zadávania zákazky zrušiť.  

 

20.4 Výsledok vyhodnotenia cenových ponúk bude odoslaný úspešnému uchádzačovi spolu s 

výzvou na uzatvorenie zmluvy na plnenie premetu zákazky a neúspešným uchádzačom bude 

odoslané oznámenie o ich neúspešnosti, všetko bezodkladne po vyhodnotení cenových ponúk.  

 

21. Výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou  
 

Výsledkom verejného obstarávania, postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 

117 ZVO a podľa stanovených podmienok a požiadaviek uvedených v tejto výzve a na 

základe vyhodnotenia cenových ponúk podľa určeného kritéria v bode 20. tejto výzvy a 

stanoveným spôsobom uvedeným v tejto výzve, bude uzatvorenie Zmluvy o dielo.  

Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzatvorí Zmluvu o dielo na plnenie predmetu 

zákazky a to najneskôr do 10 dní po odoslaní oznámenia o výsledku vereného obstarávania – 

o prijatí cenovej ponuky.  

 

21.1 Na daný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO na základe 

výzvy na predloženie cenovej ponuky sa nevzťahujú revízne postupy podľa zákona o 

verejnom obstarávaní.  

 

21.2 Verejný obstarávateľ primerane uplatní ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní 

hlavne častí ustanovení, týkajúcich sa určenia lehôt na poskytnutie vysvetlení, doplnení 

cenovej ponuky a na poskytnutie súčinnosti, všetko pri dodržaní základných princípov 

verejného obstarávania so zohľadnením zabezpečenia hospodárnosti procesu zadávania 

zákazky s nízkou hodnotou, ktorá nemá zákonom stanovený procesný postup. 

   

Verím, že sa tohto verejného obstarávania zúčastníte a za Vašu aktívnu účasť Vám vopred 

ďakujem.  

 

S pozdravom  

                                                                                                    PhDr. Mária Horváthová, PhD. 

                                                                                                              riaditeľka CPPPaP 

 

 

 



Prílohy výzvy na predloženie cenovej ponuky:  

Príloha č. 1 Titulná strana cenovej ponuky/Identifikačné údaje uchádzača /vzor –formulár/  

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk /vzor - formulár  

Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo/ vzor  

Príloha č. 4 Výkaz – výmer (neocenený)  

Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie o skutočnostiach podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO/ vzor  

Príloha č. 6 Generálne čestné vyhlásenie o splnení všetkých podmienok účasti uvedených  

vo výzve/vzor  

Príloha č. 7 Zoznam uskutočnených stavebných prác – zoznam referencií /vzor - formulár  

Príloha č. 8 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok /vzor – formulár  

Príloha č. 9 Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzač/vzor  

Príloha č. 10 Súhlas so spracovaním osobných údajov /vzor  

 

 

 


