
 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

Zákazka s nízkou hodnotou  
zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:    Obec Horná Poruba 
IČO:    00 317 284                         
Sídlo:   Horná Poruba 39, 018 35 Horná Poruba  
Zastúpený:   Ing. Milan Staňo (starosta obce)                  
 
Kontaktná osoba:   Mgr. Peter Macháč 
Tel. č.:     0907 741 442 
e-mail:    office@prome.sk 
 
2. Názov predmetu zákazky: 
Zberný dvor v obci Horná Poruba 
                   
3.  Opis predmetu zákazky:   
Predmetom zákazky je vybudovanie spevnenej plochy na parcele p. č. 746 a 747/2 pre zberný 
dvor v obci Horná Poruba. Zberný dvor bude slúžiť ak zberné miesto pre zvoz a dočasné 
uskladnenie jednotlivých zložiek separovaného odpadu pre región obce s prevádzkou v 
stanovených pravidelných časových intervaloch určených prevádzkovým poriadkom. Na 
spevnenej betónovej ploche bude vyhradený priestor pre techniku na odvoz kontajnerov, 
uloženie kontajnerov na odpad a hala určená pre kontajnery , materiál určený na zabezpečenie 
prevádzky zberného dvora v zmysle prevádzkového poriadku a pre obsluhu zberného dvora. 
Spevnená plocha zo štrkodrvy je určená na uskladnenie náhradného materiálu. 
 
Číselný kód pre spoločný slovník obstarávania CPV: 
45222100-0 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu 
 
Rozsah stavebných prác je daný výkazmi výmer a výkresmi, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.  
 
Ak je vo výkazoch výmer odvolávka na konkrétny výrobok môže uchádzač použiť ekvivalent výrobku, teda v 
 prípade, že sú v priloženom výkaze výmer uvádzané obchodné názvy, typy a výrobcovia materiálov a 
tovarov, uchádzač v ponuke nie je viazaný použitím uvedených materiálov, je však viazaný použitím 
ekvivalentných, porovnateľných, kvalitatívne a parametrovo obdobných materiálov. V súťažnej ponuke 
navrhnuté materiály musia minimálne spĺňať parametre a kvalitu materiálov uvedených vo výkaze výmer. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť ponuku pre nesplnenie podmienok verejného 
obstarávateľa, ak v ponuke navrhnuté ekvivalentné materiály, tovary nebudú mať minimálne kvalitatívne 
a technické parametre na úrovni materiálov uvedených vo výkaze výmer. Použitie ekvivalentných 
materiálov či tovarov v ponuke uchádzač jasne vyznačí  uvedením názvu ekvivalentného výrobku za názvom 
pôvodne požadovaného výrobku – materiálu alebo tovaru v predloženom výkaze výmer. 
 
4. Miesto a lehota plnenia zmluvy: 
Miesto: Horná Poruba 
Lehota: do 90 dní od prevzatia staveniska                                    
                 
5. Komplexnosť dodávky: 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky:  69 286,61 € bez DPH  



 

 

                                                                  
7. Predkladanie ponúk: 
Lehota: 19.12.2016 do 12.00 h. 
Ponuky (doklady podľa bodu 9 v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie) je 
potrebné do uvedenej lehoty doručiť na adresu verejného obstarávateľa: 
 
Obec Horná Poruba 
Horná Poruba 39 
018 35 Horná Poruba 
 
Verejný obstarávateľ odporúča označiť obálku s ponukou nápisom: „VO Zberný dvor“. 
 
8.  Podmienky financovania predmetu zákazky: 

 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa 
a z prostriedkov poskytnutých v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.                    
 
9.  Obsah ponuky:   
a) Identifikačné údaje uchádzača (názov, sídlo, IČO, kontaktné údaje uchádzača),  
b) Referencie – potvrdenie/a odberateľov o uskutočnení prác rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej celkovej hodnote 70 000,00 € bez DPH, 
uskutočnené v období piatich rokov, počítanom spätne od lehoty na predkladanie ponúk, 
c) Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka, vypracovaná  podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, 
d) Vyplnené výkazy výmer podľa prílohy č. 2 tejto výzvy, 

                         
10.  Kritérium na hodnotenie ponúk: 
Cena za celý predmet zákazky s DPH v EUR (pri neplatiteľoch DPH bude hodnotená cena celkom).  
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží návrh najnižšej ceny s DPH (pri 
neplatiteľoch DPH ceny celkom). 
Uchádzač v návrhu na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 uvedie celkovú cenu, zodpovedajúcu 
súčtu cien z vyplnených výkazov výmer (príloha č. 2). 
 
11. Lehota viazanosti ponuky: do 31.03.2017 
 
12. Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky 
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. 
 
13.  Ďalšie informácie  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od úspešného uchádzača predloženie ďalších 
dokladov, preukazujúcich spôsobilosť uchádzača uskutočňovať predmet zákazky.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa 
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 
Prílohy k tejto výzve si je možné vyžiadať u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa 
uvedenej v bode 1 výzvy. 
 
V Hornej Porube, dňa 09.12.2016  

                                                                                                .............................. 
          Ing. Milan Staňo  
         Starosta obce 
Prílohy:  

1) Návrh na plnenie kritéria 
2) Výkazy výmer 


