
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov: Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave 
Adresa: , Letná  č. 44, 048 01 Rožňava    ,   
Krajina: Slovenská republika 
Štatutárny zástupca: PhDr. Peter Lőrincz - riaditeľ  
IČO: 00493031 
DIČ: 2020937402  
Telefón:  +421 907 942 613 
e-mail :  info@cpppaprv.sk  
   
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  
Erika Szabadosová, erstaving@gmail.com  
Telefón: +421905921307 
e-mail : erstaving@gmail.com 
  
2) Predmet zákazky:  
Názov predmetu zákazky: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA  
Druh zákazky: stavebné práce  
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  45000000-7 Stavebné práce 
  
 
Predpokladaná hodnota: 31 651,47 EUR 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha tejto výzvy. 
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. 
Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania/realizácie a ďalšie súvisiace 
náklady s dodaním/realizáciou predmetu zákazky. 
 
3) Miesto a lehota plnenia: 
Adresa uskutočnenia: Letná ul. 44, 048 01 Rožňava 
 
4) Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
Typ zmluvy: Zmluva, zmluva o dielo  
Trvanie zmluvy: 2 mesiacov   
Podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v Návrhu zmluvy, ktorá tvorí podklady k tejto Výzve.  
 
5) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa, formou bezhotovostného platobného 
styku, na základe objednávky verejného obstarávateľa. Nebude poskytnutý preddavok ani záloha, fakturácia prebehne po 
prevzatí stavebných prác a potvrdení zápisu o ukončení a prevzatí   stavby. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia verejnému obstarávateľovi.  
 
6) Komunikácia a vysvetľovanie: 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní 
elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému ERANET (ďalej len „ ERANET"). 

Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na URL 
adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/ 

Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to písomnou formou v 
elektronickej podobe prostredníctvom systému ERANET. 

mailto:info@cpppaprv.sk


Za moment doručenia elektronickej informácie sa považuje moment jej odoslania, t.j. moment uloženia elektronickej zásielky 
v elektronickej schránke adresáta v systéme ERANET. 

 
7) Ponuka: 
Vo svojej ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:  

P.č. Požiadavka na ponuku 

1.  

Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti preukáže 
uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 pís. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. 
UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje podľa § 32 
ods. 3 ZVO.    

2.  
Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca 
v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

3. Vyplnená príloha  :   Identifikačné údaje   uchádzača 
4.  Vyplnená príloha: Podpísaný Návrh zmluvy 
5.  Vyplnená príloha: Špecifikácia zákazky Výkaz – výmer 
6.  Vyplnená príloha: Návrh na plnenie kritérií 
7. Vyplnená príloha: CV zákaz  účasti  vo  verejnom  obstarávaní  
 
Pre predloženie ponuky sa musí uchádzač zaregistrovať na adrese https://obstaravanie.eranet.sk/. Registrácia je pre 
uchádzačov bezplatná. 
 
8) Vyhotovenie ponuky:  
Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej podobe vo formáte, ktorá 
zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 

Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, 
sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú zoskenované. Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré 
boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú v pôvodnej elektronickej 
podobe. 

Dokumenty, ktoré uchádzač podpisuje musia byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. V prípade, ak sú 
dokumenty v ponuke podpísané osobou inou ako je štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, verejný obstarávateľ 
požaduje predložiť splnomocnenie pre zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch. 

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo 
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre 
ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad do štátneho jazyka. 

• A .Pri vypĺňaní výkazu výmer je potrebné, aby uchádzač dodržal tieto zásady: 
a) musí uviesť jednotkovú cenu každej položky prác, použitého materiálu a služieb uvedených vo výkaze 

výmer, 
b) cena príslušnej položky práce, použitého materiálu alebo služby  je daná súčinom jednotkovej ceny 

a množstva uvedeného k danej položke, 
c) celková cena  za všetky práce, použité materiály a služby súvisiace s predmetom zákazky je daná súčtom 

cien jednotlivých položiek použitých materiálov, prác a služieb, 
d) zaokrúhľovanie jednotkových cien a celkovej ceny na 2 desatinné miesta musí byť v zmysle 

matematických pravidiel.   



Jednotkové ceny z ponuky musia byť dodržané ako maximálne jednotkové ceny počas celého trvania zmluvy.  

• Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením 
predmetu zákazky a zmluvných podmienok, t.j. najmä náklady na prácu, práce súvisiace s 
dodaním a dovozom zabudovaných materiálov, dodaním a dovozom pomocných materiálov a 
konštrukcií, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, všetky drobné a 
pomocné práce (napr. montážne zariadenia), náklady súvisiace s likvidáciou odpadu, drobné a 
pomocné materiály, kontrolu zhotoviteľa, montáž, údržbu, dane a clá, bankové náklady, správne 
poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na opravy a údržbu v záručnej lehote, 
ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, individuálne odskúšanie,  
zariadenia, všeobecné riziká a zaistenie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany.  

• V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracovávať osobné údaje fyzických 
osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. 
Uchádzač na tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, v ktorom sa nachádzajú osobné 
údaje dotknutej osoby. Predložením ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických 
osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia riadneho postupu verejného obstarávania. Osobné 
údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia a 
zverejnenia v súlade so ZVO.  

• Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, sú upravené v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných 
údajov“).  

• Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá aj za zabezpečenie súhlasov 
všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke 
podľa zákona o ochrane osobných údajov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina 
dodávateľov.  

• Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač súhlasí   so  všetkými požiadavkami 
verejného  obstarávateľa  v predmete zákazky.  

 
9) Miesto a lehota na predkladanie ponuky:  

Ponuka bude predložená v elektronickej podobe na URL adrese https://obstaravanie.eranet.sk/ 

Lehota na predkladanie ponuky: 27.10.2022 12:00  
Manuál pre uchádzača k zadávaniu elektronickej ponuky sa nachádza na prihlasovacej stránke do systému 
ERANET. Elektronickú ponuku nie je možné predložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ preto 
záujemcom odporúča, aby svoju ponuku zaslali v dostatočnom časovom predstihu. 
 
Ponuka sa považuje za predloženú v predmetnom verejnom obstarávaní až po jej záväznom odoslaní v systéme ERANET. 
Vloženie údajov, dokumentov a dokladov bez ich záväzného odoslania sa nepovažuje za predloženie ponuky. Po záväznom 
predložení ponuky (rozumej jej odoslaní) je uchádzačovi zaslaný notifikačný email o doručení tejto ponuky verejnému 
obstarávateľovi. 
 
10)      Vyhodnocovanie ponúk: 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledujúceho kritéria: 
najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH  
Navrhovanú cenu je potrebné zaokrúhliť na 2 des. miest/-a. Ak uchádzač predloží cenu na viac ako určený počet desatinných 
miest, bude jeho cena zaokrúhlená v zmysle všeobecných platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t.j. od číslice 5 - vrátane sa 
bude zaokrúhľovať smerom nahor).   
 
Použitie elektronickej aukcie:  nie     
 
Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR s DPH . Na základe 
kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s 
ktorým uzatvorí zmluvný vzťah. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia 



ponúk, s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu.  Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky nevzniká žiadny nárok 
na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 
 
Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a 
splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritériá na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, 
ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v 
novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby verejný 
obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých 
uchádzačov, ktorí predložili ponuku. 
 
9)      Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

  
a. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť Zmluvu o dielo 

so žiadnym uchádzačom v prípade, že ceny diela bez DPH uvádzané v ponukách presiahnu 
verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú hodnotu tejto zákazky. Taktiež si verejný 
obstarávateľ vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu a realizovať predmet zákazky len v prípade 
pridelenia finančných prostriedkov z OP ĽZ.1 

b. V prípade, že bude projektová dokumentácia/položka výkazu výmer odkazovať na konkrétneho 
výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent alebo typ, verejný obstarávateľ pripúšťa 
použitie ekvivalentu, pričom za ekvivalent bude považovaná rovnocenná náhrada požadovaného 
predmetu zákazky, ktorý verejný obstarávateľ opísal odkazom na konkrétneho výrobcu, výrobný 
postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu. Ponúkaný ekvivalent musí 
spĺňať najmä požiadavky na rovnaké a/alebo lepšie rozmerové, materiálové, architektonické, 
stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, statické, požiarne, hygienické, 
konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej dokumentácii a vo výkaze 
výmer, avšak uchádzači sú oprávnení predložiť aj ponuky na také výrobky, ktoré niektorú, resp. 
niektoré z požadovaných vlastností nespĺňajú, avšak možno ich považovať z hľadiska plnenia 
účelu použitia za rovnocenné (ekvivalentné).  

c. Pri navrhovaní ekvivalentných materiálov/výrobkov musí uchádzač postupovať s odbornou 
starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný projektantom navrhovaný účel, plnú funkčnosť 
a zabezpečiť ich dodržanie bez zmeny iných častí PD. Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať 
iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej 
sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. Prijatím 
predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom 
vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy. 

d. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať navrhovaný ekvivalentný výrobok, v 
prípade ak tento nebude spĺňať požiadavky uvedené v písmenách b. a c. tohto bodu . Pri návrhu 
na použitie iných, ekvivalentných materiálov/výrobkov, ako sú uvedené v projektovej 
dokumentácii, alebo vo výkaze výmer, je dôkazné bremeno o vhodnosti navrhnutého 
materiálu/výrobku na strane uchádzača. Uchádzač je povinný predložený ekvivalent vo svojej 
ponuke viditeľne označiť a zároveň predložiť doklady podľa bodu 16.2.7 tejto výzvy. 

e. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v súlade s §57 zákona o verejnom 
obstarávaní.  

 
                                                                                                                                          

PhDr. Peter Lőrincz – riaditeľ v.r.  
       
Erika Szabadosová  
Poverená  osoba VO                             
 

                                                           
1 Prijímateľ si môže vybrať či uplatní/neuplatní výhradu/výhrady uvedenú/uvedené v tomto bode. 



 
Prílohy: 
CPPPaP - chodnik, rampa - VV.xlsx 
CPPPaP - chodnik, rampa - VV.pdf 
PD 

Návrh   zmluvy  o diela 
Návrh  plnenia kritéria   
 
 


