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Zadanie zákazky podľa § 117  

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Identifikačné údaje 

1 Verejný obstarávateľ Obec Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská 

Lužná 

2 Kontaktná osoba pre proces VO Ing. Ján Lajčák, +421 948 133 448, 

obstaravanie@publicpartners.sk, 

publicpartners.sk@gmail.com 

 

Predmet zákazky 

3 Názov zákazky Činnosť technického dozoru a riadenie projektu pre projekt: 

„Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu“ 

4 Druh zákazky 

(tovary/služby/stavebné práce/ 

potraviny):  

Služby 

5 Spoločný slovník obstarávania 

(CPV): 

71315300-2 - Služby stavebného dozoru 

6 Stručný opis predmetu zákazky 

a rozdelenie zákazky na časti 

Zákazka nie je rozdelená na časti 

7 Predpokladaná hodnota zákazky 59.833,33 € bez DPH 

 

Výsledok zadania zákazky 

8 Zmluva, rámcová zmluva alebo 

objednávka 

Zmluva o poskytnutí služieb 

9 Požadované obchodné 

a  platobné podmienky 

Splatnosť faktúry do 60 dní odo dňa doručenia faktúry 

kupujúcemu 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

10 Najnižšia cena s DPH Váha – 100 % 

 

 

Predloženie ponuky 

 

11 Požadovaný spôsob určenia ceny 

v  cenovej ponuke 

Celková cena v EUR s DPH  

12 Obsah ponuky 1. základné identifikačné údaje uchádzača 

2. kópia dokladu o  oprávnení dodať tovar – výpis 

z Obchodného registra SR, resp. iný relevantný 
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3. návrh na plnenie kritérií (vypracovaný v súlade 

s  prílohou č. 3 tejto výzvy) 

4. vyhlásenie uchádzača (vypracované v  súlade s prílohou 

č. 2 tejto výzvy) 

5. podpísaná príloha opis predmetu zákazy - 1x MS  Excel 

a 1x MS Word (v súlade s  prílohou č. 3 tejto výzvy) 

6. podpísaný návrh Zmluvy o poskytnutí služieb 

(vypracovaný v súlade s  prílohou č. 4 tejto výzvy). 

Uchádzač prekladá iba návrh Zmluvy bez príloh. Zmluvu 

s prílohami bude predkladať iba víťazný uchádzač. 

13 Označenie ponuky „Obálku neotvárať“ 

Heslo súťaže – „Činnosť technického dozoru a riadenie 

projektu pre projekt: „Prestavba a nadstavba pôvodnej 

jedálne na základnú školu““ 

14 Miesto a spôsob doručenia 

ponuky 

Poštou alebo osobne na adresu: Public Partners, s.r.o., 

Revolučná 2, 010 01 Žilina, E-mailom: 

obstaravanie@publicpartners.sk, 

publicpartners.sk@gmail.com 

15 Lehota na predkladanie ponúk 

(deň a hodina) 

Lehota na otvárania ponúk 

(deň a hodina) 

28.05.2021, 08:30 hod. 

 

28.05.2021, 15:30 hod. - neverejné otváranie ponúk 

16 Lehota viazanosti ponuky (dátum) 31.03.2022 

17 Všetky výdavky spojené s  prípravou, predložením dokladov a  predložením cenovej ponuky znáša 

výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 

Miesto a  termín realizácie predmetu zákazky 

 

18 Miesto realizácie Obec Dunajská Lužná 

19 Termín realizácie Do 15 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom 

diela „Prestavba a nadstavba bloku G Základnej školy, 

Dunajská Lužná“ 

 

Doplňujúce informácie 

 

20 V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť  

informácie uvedené v  zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie informácií 

uvedených v  zadaní bude poskytnuté všetkym uchádzačom. 

21 Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené. 

22 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v  lehote predkladania ponúk bude zaslané 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

23 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne 

vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a  môže uzavrieť zmluvu s  uchádzačom, ktorý skončil 
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druhý alebo tretí v  poradí. 

24 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak cenová 

ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, alebo ak budú 

neregulárne alebo inak neprijateľné. 

25 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a  ktorého 

ponuka bude mať najvyšší počet bodov po uplatnení kritérií. V  celkovej cene za predmet zákazky 

budú zahrnuté všetky náklady uchádzača. 

26 Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. 

27 Variantné riešenie sa nepripúšťa. 

28 Ponuky sa predkladajú v  slovenskom jazyku.  

29 Ponuky sa predkladajú v  mene euro. 

30 V tejto výzve na predkladanie ponúk a  jej prílohách sú uvedené všetky podklady na predloženie 

cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.  

31 Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou 

bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr. 

32 Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v  tejto výzve na predkladanie 

ponúk.  

33 Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Predmet 

zákazky by mal byť v budúcnosti spolufinancovaný z pripravovanej výzvy v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu 

35 Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu                                         

s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých 

subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

36 V prípade, ak je v súťažných podkladoch, v samostatných prílohách alebo iných dokumentoch 

uvedená konkrétna značka/typ/výrobok, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v 

rovnakej alebo vyššej kvalite. 

 

Podrobný opis predmetu zákazky 

37 Predmetom zákazky je činnosť technického dozoru a riadenie projektu pre projekt: „Prestavba a 
nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu“. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je 
obsiahnutá v opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. Obhliadka miesta 
dodania predmetu zákazky je odporúčaná ale nie je povinná. 

38 Cenu požadujeme stanoviť ako cenu za realizáciu kompletnej zákazky. 

 

V Žiline dňa 19.05.2021 

 

 

 ............................................................................ 

          Ing. Ján Lajčák – osoba zodpovedná za VO  
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Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 

Návrh uchádzača na plnenie 

kritéria 

Názov uchádzača / označenie skupiny: 

 

  
Adresa uchádzača: 

 

IČO: 

 

DIČ: 

 

IČDPH: 

Zapísaný v 

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: 

Telefón: Fax: 
 

e-mail: 

 

www: 

Bankové spojenie: 
 

Číslo účtu: 

 
Kritérium č. 1 
 
Cena bez DPH     ............................................. 
 
 
Sadzba DPH      ............................................. 
 
 
Cena s  DPH      ............................................. 
 
 
 
 

 
V ............................................. dňa ............................................. 
 
 
 
 
 
............................................. 
(podpis a odtlačok pečiatky uchádzača, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača) 
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Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača 

 

 

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

 

Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ............................................. týmto 

vyhlasuje, že:  

 

 je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania Činnosť technického dozoru a 
riadenie projektu pre projekt: „Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu“, ktoré 
sú určené vo  výzve na predkladanie ponúk, v  súťažných podkladoch, ich prílohách a v iných 
dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk; 

 všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 
a úplné; 

 jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie; 

 predkladá iba jednu ponuku  a nie je  osobou, ktorej technické alebo odborné  kapacity by použil 
iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní; 

 nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku. 

 

 

 

V ........................... dňa .......................   .................................................. 

       podpis osoby oprávnenej 

konať v  mene uchádzača 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky (tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy 1x MS Word a 1x 

MS Excel) 

Príloha č. 4 – Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb (tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy) 


