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Výzva na predloženie ponuky. 

 
Obec Kojatice, Kojatice 200, 082 32 Svinia 

 

  
 

 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Kojatice, 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 žiadame 
o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 
“Vybudovanie stojiska  - aktivita A“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

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

Názov verejného obstarávateľa: Obec Kojatice 

Sídlo: Kojatice 200, 082 32 Svinia 

Štatutárny zástupca: Anton Aštary – starosta obce  

IČO:00327263  

DIČ: 2020543184         

Tel.: +421 51 74 99 520     

E-mail: obec@kojatice.sk 

Internetová stránka: www.kojatice.sk 

 

2. Názov projektu: Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz 
komunálneho odpadu v obci Kojatice 
Kód projektu: 312061L514  
Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2017-1 

 
3. Predmet obstarávania: 

Názov zákazky: Vybudovanie stojiska – aktivita A 
Druh zákazky: stavebné práce 
CPV kód: 45000000-7 Stavebné práce 
Stručný opis predmetu zákazky: predmetom zákazky je vybudovanie stojiska pre smetné kontajnery na 
zmesový komunálny odpad, objemu 1100 litrov.  Stojisko bude vybudované ako spevnená plocha 
z vodostavebného betónu rozmeru 5x6m (30m2) a bude sa nachádzať na parcele č. C626, v katastrálnom 
území obce Kojatice. 
 

4. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 
Uchádzač musí spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. že,  
„je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať  stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň 
k jednúmu predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť“. 
 

 
5. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu: vo.enepro@gmail.com 
 

6. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

• Anton Aštary – starosta obce Kojatice 

• Tomáš Szomolányi – osoba poverená k realizácii verejného obstarávania 
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7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo 

8. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

V katastrálnom území obce Kojatice sa nachádzajú nelegálne skládky s nezákonne umiestneným 
odpadom. Ide najmä o zmesový komunálny odpad, stavebný odpad ale aj objemový odpad. Čierne skládky 
majú značný vplyv na zdravie občanov a negatívne vplývajú na životné prostredie. Výstavbou 
navrhovaného systému na zber a odvoz komunálneho odpadu sa  prejavuje snaha obmedziť negatívny 
vplyv  zle uskladňovaných odpadov na životné prostredie a pohodu obyvateľov.  

Projekt bude riešiť vybudovanie stojíska na parcele č. C626  -  umiestneného v obci Kojatice,  ktoré bude 
slúžiť na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad, aby sa zamedzilo vzniku čiernych 
skládok v katastri obce. 

Stojisko je navrhované ako spevnená plocha z vodostavebného betónu hr. 180mm, lemované cestným 
obrubníkom s povrchovou úpravou so vsypom pre vysoké zaťaženie. Z jednej strany bude stojisko lemované 
nábehovým obrubníkom pre prístup auta k zbernej nádobe na stojisku. Spevnená plocha bude vystužená 
KARI sieťami 150x150x6mm a povrch stojiska bude finálne opatrený náterom z akrylátovej živice. V rámci 
zemných prác bude nutné na celej ploche, stavebnou mechanizáciou, odstrániť kryt zkameniva, resp ornicu 
hrúbky 200mm a podklad z kameniva hrúbky 300mm. Celková odhadovaná hĺbka výkopu bude 0,50m. Pri 
zemných prácach je potrebné postupovať so zvýšenou pozornosťou, pri dodržaní všetkých platných 
súvisiacich noriem a predpisov pre daný druh práce. 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky:  5 623,29 EUR bez DPH 

 

10. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Miesto dodania: Obec Kojatice, okres Prešov, Prešovský kraj, číslo parcely C626 
Temín dodania – 2 mesiace od prevzatia staveniska 
 

11. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: december 2018 

 

12. Financovanie predmetu zákazky:  

Na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy – OPLZ-PO6-SC611-2017 – 1 
a Zmluvy o NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001803, poskytovateľ NFP -  Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR,  v zastúpení Ministerstvo vnútra SR a spolufinancovaný  fondom: Európsky fond 
regionálneho rozvoja, Operačný program Ľudské zdroje, Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach 
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Ivestíčna priorita: 6.1 Poskytovanie podpory 
fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach 
a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

 

13. Lehota na predloženie ponuky: 23.08.2018 do 12:00 hod. 

 

 

14. Spôsob predloženia ponuky: 

➢ E-mailom na e-mailovú adresu vo.enepro@gmail.com uchádzač uvedie názov predmetu emailu: 
Kojatice – Vybudovanie stojiska – aktivita A 
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15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

➢ Cenová ponuka musí byť vypracovaná v štátnom jazyku (t.j. slovenskom 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 komplexná, nesmie byť rozdelená. Predmet zákazky nie je možné rozdeliť medzi 
viacerých uchádzač. Cenová ponuka musí byť predožená ako celok. Variantné riešenia nie sú 
prípustné. 

➢ Cenová ponuka sa zasiela v počte 1 (jeden) vyhotovenie a musí byť podpísaná a opečiatkovaná 
štatutárnym zástupcom spoločnosti, ktorá ponuku zasiela. 

➢ Cenová ponuka zasielaná e-mailom musí byť označená -  názov predmetu e-mailu: Kojatice – 
Vybudovanie stojiska – aktivita A 

 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala  nasledovné doklady a údaje 

➢ Vyplnený Výkaz-výmer – cenovú ponuku je potrebné vypracovať v súlade podľa Výkazu-
výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy 

➢ Identifikačné údaje uchádzača, ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto Výzvy 
➢ Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto 

Výzvy 
➢ Vyplnený Návrh Zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy 

 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH na celý predmet zákazky. V 
prípade, ak uchádzač nie je plátcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Pravidlo uplatnenia kritéria 
vyhodnotenia ponúk: poradový systém. Ponuke s najnižšou celkovou cenou na predmet zákazky bude 
priradené prvé miesto, ostatným ponukám druhé, tretie atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá 
sa umiestni na prvom mieste, ostané ponuky sa stanú neúspešnými.  

17. Otváranie ponúk:  dňa 24.08.2018, o 9:00 hod. v sídle obecného úradu Kojatice 

 

18. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov za účasti verejného           
obstarávateľa a osoby poverenej k realizácii verejného obstarávania. 

 

19. Lehota viazanosti ponúk: december 2018 

 

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
1. Enepro, s.r.o. 

Obchodná 39 
811 06 Bratislava 
Identifikácia poverenej osoby: Tomáš Szomolányi 
E-mail: vo.enepro@gmail.com 
Tel.: +421 905 366 366 

 
2. Obec Kojatice, Kojatice 200, 082 32 Svinia 

IČO: 00327263 
Štatutárny zástupca: Anton Aštary– starosta obce Kojatice 
Tel.: +421 51 749 9520 
 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 

➢ Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude uchádzačom 
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

➢ Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva bude uzavretá v súlade 
s podmienkami súťažných podkladov a ponukou úspešného uchádzača.  
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➢ Úspešný uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je povinný v zmysle zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií zverejniť 
uzavretú Zmluvu o dielo. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bude podliehať režimu odkladacej 
účinnosti Zmluvy, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V 
prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného 
príspevku si verejný obstarávateľ  vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne 
Zmluvu anulovať. 

➢ Verejný obstarávateľ zmluvne zaviaže úspešného uchádzača, že počas doby realizácie zamestná 
podľa zákona č. 331/2001 Z.z. (Zákonník práce) minimálne jednu osobu, ktorá: 

a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite  

b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.  

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestanie spĺňajúcich komulatívne predpoklady podľa 
písmena a) a b) vyššie poskytne verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi potrebnú súčinnosť 
spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. 

➢ Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky 
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre 
verejného obstarávateľa. 

➢ Doručená ponuka bude zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej obsah je v súlade s 
podmienkami definovanými vo Výzve na predkladanie ponúk, doručená ponuka obsahuje všetky 
náležitosti uvedené vo Výzve a bola predložená v určenej lehote na predkladanie ponúk. 

 
 
 
 
 
S úctou,  
 
 
 
 
 
 
 

Anton Aštary 

starosta obce Kojatice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 – Výkaz-výmer 
Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača 
Príloha č. 3 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
Príloha č. 4 – Návrh Zmluvy o dielo 
 


