
 
Obec Buzica 130, 044 73 Buzica 

 
 

 

                                     

VÝZVA NA PREDLOŢENIE PONUKY 

 
 

Obec Buzica 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 vyzýva na predloženie 
ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky v rámci prieskumu trhu podľa § 117 ZVO zadávanie zákaziek 

s nízkymi hodnotami a v súlade s príručkou k procesu verejného obstarávania verzia 2.0,  
účinnou od 8.01.2020 pre  Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko: 

 

                                   „Trhovisko v obci Buzica“                              
 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA                                                                   

 

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

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:   Obec Buzica  

Sídlo:                                                                                                  044 73 Buzica 130 

Štatutárny zástupca:   Ing. Jozef Mohňanský, starosta   

IČO:  00324035  

DIČ: 2020746035 

IČ DPH: neplatca 

Tel:  055 / 4665101, 0905 757 307 

E-mail:  oubuzica@stonline.sk 

Internetová stránka: www.obecbuzica.sk 

Kontaktná osoba za verejného obstarávateľa:    
 Ing. Jozef Mohňanský, starosta   
 Mobil: 0905 757 307, e-mail: obecbuzica@stonline.sk 

2. MIESTO PREDLOŢENIA/DORUČENIA PONUKY                                                                                                          
Obec Buzica 

Sídlo: 044 73 Buzica 130 

3. PREDMET ZÁKAZKY                                                                                                          
Predmet zákazky (rozsah a špecifikácia):  

Predmetom zákazky je výstavba trhoviska v centrálnej časti obce Buzica, v rámci projektu: Meet the Local needs, 
Acronym: SKHU Markets, ID projektu: SKHU/1802/3.1/004, Program Cezhraničnej spolupráce: Interreg V-A 
Slovenská republika – Maďarská republika. 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

45000000-7 Stavebné práce   
 
ŠPECIFIKÁCIA A ROZSAH  PREDMETU ZÁKAZKY  
 

Podrobná špecifikácia a rozsah zákazky je uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy a prílohe č. 3 tejto výzvy.  
 
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 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. 
 

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY   
 

Predpokladaná hodnota zákazky je maximálnou hodnotou pre realizáciu diela, vyjadrená sumou bez DPH: 
100 876,16 EUR bez DPH 
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ĎALŠIE POŢIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA   

  

Lehota dodania:           do 5 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska 

Miesto dodania predmetu zákazky:        obec Buzica, 044 73 Buzica 130, centrálna časť obce, parcela č. 12/1 

 
4. MENA CENY A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY 

1. Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.  
2. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude konečná. 

3. Navrhovaná Celková zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu 
podľa bodu 2 tejto výzvy. 

4. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení:  
Cena za predmet zákazky (bez DPH)    
DPH 
Celková zmluvná cena za predmet zákazky (s  DPH). 

5. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie Celkovú zmluvnú cenu. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, 
upozorní v ponuke.  

5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY  

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky. 

6. VARIANTNOSŤ PONUKY 

Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť variantnosť ponuky.  

7. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Obhliadka miesta vzťahujúceho sa k predmetu zákazky je možná po predchádzajúcej telefonickej, písomnej 
alebo e-mailovej dohode záujemcu a kontaktnej osoby uvedenej v bode 1. tejto výzvy.    

8. TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

1.  Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov (Obchodný zákonník)  

2. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ využíva na finančné plnenie predmetu zmluvy nenávratné 
finančné zdroje, požaduje sa aby úspešný uchádzač strpel výkon kontroly a auditu v súlade so 
všeobecne zmluvnými podmienkami k Zmluve o NFP.  

 
9. PODMIENKY FINANCOVANIA  PREDMETU ZÁKAZKY (PLATOBNÉ PODMIENKY) 

1. Predmet zákazky bude financovaný formou nenávratného finančného príspevku v rámci Výzvy: 
SKHU/1901 Limitovaná výzva,  Program cezhraničnej spolupráce: Interreg V-A Slovenská republika – 
Maďarská republika. 

2.  Fakturácia sa uskutoční na základe čiastkových faktúr a konečnej faktúry vystavenej po dodaní predmetu 
zákazky, s lehotou splatnosti faktúr 30 dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi. 

3.  Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby ani preddavky na dodanie predmetu zákazky.  
 
10. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE POSKYTNUTÝCH PODKLADOV NA VYPRACOVANIE PONUKY  

Záujemca  môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predloženie ponuky, alebo v inej 
poskytnutej dokumentácii u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenej v bode 1. tejto výzvy.    

 
11. PODMIENKY ÚČASTI  VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ        

1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia podľa: 

 § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov a to, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktoré sú predmetom zákazky. 
Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač v čase predkladania ponuky čestným 
vyhlásením, ktoré je súčasťou formulára „Návrh na plnenie kritéria – vzor“. 

 § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov a to, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu. 
Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač v čase predkladania ponuky čestným 
vyhlásením, ktoré je súčasťou formulára „Návrh na plnenie kritéria – vzor“. 

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje 
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne, 
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen 
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
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12. OBSAH PONUKY 

Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo oprávnenou 
osobou za uchádzača a musí obsahovať:  
1. Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 1 výzvy), obsahujúci čestné vyhlásenie podľa bodu 11. tejto 

výzvy  
2. Výkaz výmer (príloha č. 2 výzvy) – uchádzač je povinný na ceniť každú položku výkazu výmer.  
Lehota viazanosti ponuky: do 30.06.2020  

13. JAZYK PONUKY 

Ponuka uchádzača sa predkladá v 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).   

14. OZNAČENIE PONUKY UCHÁDZAČA 

Ponuku je potrebné označiť  heslom: „Súťaţ Trhovisko - neotvárať“. 

15. LEHOTA A SPÔSOB PREDKLOŢENIA PONUKY  

Lehota na predloženie ponuky: do 12.03.2020 do 12:00 hod  
Spôsob doručenia ponuky: osobe, poštou alebo kuriérom 

16. SPÔSOB VYHODNTENIA PRIESKUMU TRHU      

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je Celková zmluvná cena v EUR s DPH, za dodanie predmetu 
zákazky podľa požiadaviek a podmienok uvedených v tejto výzve, ktorá bude uvedená v ponuke 
uchádzača ako „návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“  

2. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk predložených hospodárskymi subjektmi podľa hodnoty 
navrhovanej Celkovej zmluvnej ceny  za predmet zákazky, od najnižšej  (s DPH) po najvyššiu 
ponúkanú cenu 

3. Ponuka s najnižšou Celkovou zmluvnou cenou za predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená 
na 1. mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej 
ponuky.  

4. Verejný obstarávateľ zruší predmetné verejné obstarávanie v prípade ak ponuka úspešného uchádzača 
prevýši finančné možnosti verejného obstarávateľa alebo ak sa naplnia dôvody pre zrušenie verejného 
obstarávania podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní.    

17. VYHODNOTENIE PONÚK A OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK        

1.   Vyhodnotenie ponúk je neverejné a uskutoční sa v sídle verejného obstarávateľa dňa 12.03.2020 
o 13:00 hod. 

2.     Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku  
vyhodnotenia ponúk elektronickou formou komunikácie – e-mailom.   

18. UZAVRETIE ZMLUVY  

1. Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorého 
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 (ak je 
uplatniteľné). Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predp is – 
zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.  

2. 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).  

3. Úspešný uchádzač k uzavretiu Zmluvy o dielo predloží doklad,  že je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré sú predmetom zákazky, formou originálu 
dokladu  nie staršieho ako 3 mesiace alebo úradne overenou kópiou. 

 
S pozdravom,        
                                                                                                                
 
                                                                                                             Ing. Jozef Mohňanský, starosta   
                                                                                                                  
Buzica, dňa 27.02.2020 
 
Prílohy:  

Príloha č. 1 – Formulár _ Návrh na plnenie kritéria – vzor 
Príloha č. 2 – Výkaz výmer 
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia 
Príloha č. 4 – Návrh Zmluvy o dielo – predkladá aţ úspešný uchádzač  


