
 
Obec Hrnčiarske Zalužany 
Hlavná 90 

980 12 Hrnčiarske Zalužany 

    

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Zákazka s nízkou hodnotou realizovaná v súlade s §117  

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a príručky k procesu verejného obstarávania operačného 

programu Kvalita životného prostredia pre oblasť podpory: Prioritná os 1, Prioritná os 2, 

Prioritná os 3 (špecifický ciel 3.1.2) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Obec Hrnčiarske Zalužany 

Sídlo:   Hlavná 90, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 

IČO:   00318795 

Kontaktná osoba: Ing. Branislav Nociar - starosta 
Telefón:  0908 903 587 
e-mail:   starosta@hrnciarskezaluzany.sk 

 

2. Druh zákazky: 

Stavebná práca 

 

3. Predmet zákazky: 

Kompostáreň v obci Hrnčiarske Zalužany 

Opis predmetu zákazky: 

Projekt rieši vybudovanie Kompostárne v obci Hrnčiarske Zalužany v rámci Operačného 

programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32.  

Predmetom zákazky je stavebná práca – vybudovanie kompostárne v obci Hrnčiarske 

Zalužany v rozsahu uvedenom v technickej dokumentácii, zadaní s výkazom výmer ktorý 

tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. 

Hlavnou aktivitou projektu je Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu. Účelom stavby je vybudovanie kompostoviska v obci Hrnčiarske Zalužany, kde 

sa bude odpad triediť, zhromažďovať a následne bude zhodnocovaný resp. spracovávaný. 

Navrhované kompostovisko bude situované v obci Hrnčiarske Zalužany okres Poltár na 

par.č. 996/5, 998/6, 1001/5, k.ú. Hrnčiarske Zalužany. Kompostáreň bude slúžiť na 

zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov –slama, konáre, kríky, tráva, bioodpad 

z domácností. Pôvodcovia odpadu majú možnosť počas celého roka odovzdať biologicky 

rozložiteľný odpad vzniknutý na území obce v prevádzke kompostoviska v prevádzkovom 

čase a to po predložení dokladu totožnosti.  

 

Kompostáreň je zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho 

odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton. Dielo bude mať charakter 

stavby v odpadovom hospodárstve. Realizáciou diela nie je dotknuté ochranné pásmo 

inžinierskych sietí (elektrický kábel, plynové vedenie, telefónny kábel, atď..). Navrhovaná 

kompostáreň bude pozostávať: 

- skladovacia plocha (45 m2) 

- spevnená plocha na zmiešavanie biomasy 

- spevnené plochy s odvodnením na kompostovacie základy 
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- spevnená plocha s odvodnením na skladovaciu hromaduPred realizáciou objektov je 

potrebné odstrániť ornicu a zrovnať terén. 

 

Charakter stavby predpokladá členenie na stavebné objekty a prevádzkové objekty:  

SO 01 Oplotenie areálu a SO 02 Spevnené plochy. 

 

SO 01 Oplotenie areálu. Oplotenie je umiestnené po obvode areálu kompostoviska, 

kopíruje hrany hranice pozemku areálu resp. je odsadené od hrany stavebného pozemku o 

min. 0,25m.Navrhované oplotenie bude pozostávať zo stĺpikov zabetónovaných do zeme 

vo vzdialenosti 3m od seba. Medzi stĺpiky bude osadené pletivo štvorhrané pletené. 

Oplotenie bude mať dĺžku 156,65 bm a výšku 2,0 m. Vstup do areálu bude cez novú 

oceľovú otváravú bránu. Ovládaná na diaľku z objektu unimobunky alebo na diaľkové 

ovládanie. Určujúce body výstavby objektu:- vytýčenie podzemných inžinierskych sietí- 

príprava územia – v rámci terénnych úprav pre potreby jednotlivých objektov- vyhotovenie 

jednotlivých stavebných objektov- vyhotovenie povrchových úprav terénu, oplotenie 

areálu- uvedenie areálu kompostoviska do prevádzky.  

SO 02 Spevnené plochy.  

Betónový panel. Účelom je vybudovanie spevnených plôch z betónových panelov. 

Spevnené plochy budú slúžiť ako prístupová komunikácia, či už k skladovacím plochám 

jednotlivých odpadov, ako aj pre kompostovacie základky.*  

Betónový box, kompostovacia základka, skladovacia hromada. Účelom betónového boxu 

je vybudovanie ohradeného priestoru pre skladovaciu plochu odpadov. Steny budú tvorené 

z tvárnic DT hrúbky 250mm do výšky 1,8m,uložené na základových pásoch. Spevnená 

plocha betónového boxu, kompostovacej základky a skladovacej hromady bude tvorená zo 

železobetónuhrúbky150mm, uložená na štrkovom vankúši hrúbky 150mm.Určujúce body 

výstavby objektu:- vytýčenie podzemných inžinierskych sietí- príprava územia – v rámci 

terénnych úprav pre potreby jednotlivých objektov- realizácia vnútroareálových 

inžinierskych sietí- vyhotovenie jednotlivých stavebných objektov- vyhotovenie 

povrchových úprav terénu- uvedenie areálu kompostoviska do prevádzky.  

V prípade ak sa verejný obstarávateľ v technickej dokumentácii odvoláva na 

konkrétnu značku, alebo výrobcu, uchádzačovi je umožnené predložiť ekvivalentné 

riešenie s rovnakými alebo lepsími vlastnosťami. 

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):   
45000000-7 stavebné práce  

45222100-0 stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  
33 093,20 € bez DPH. 

 

6. Zdroj finančných prostriedkov:  
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci 

Operačného programu Kvalita životného prostredia a z vlastných zdrojov verejného 

obstarávateľa. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou.  

 

7. Výsledok verejného obstarávania: 

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo v zmysle § 536 zákona  

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka ktorej návrh je uvedený v prílohe č.3 tejto výzvy. 

 



   

8. Trvanie zmluvy: 

Termín zhovenia diela najneskôr do 2 mesiacov od prevzatia staveniska. 

 

9. Náklady na ponuku:  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa. 

 

10. Podmienky účasti:  

10.1  Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom 

obstarávaní nasledovne: 

 

- § 32 ods. 1 písm. a)  

nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného 

orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin 

poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin 

legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a 

podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo 

podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti 

na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková 

podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní 

a verejnej dražbe,  

 doloženým výpisom z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, 

dozorného orgánu ako aj prokuristov, nie starším ako tri mesiace, 

ak uchádzač je právnická osoba, predkladá aj: 

1 výpis z registra trestov právnickej osoby, nie starším ako tri mesiace, 

 - § 32 ods. 1 písm. b)  

nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov 

na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo  

v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,  

 doloženým potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne 

/zdravotných poisťovní, nie starším ako tri mesiace, 

  - § 32 ods. 1 písm. c)  

nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu,  

 doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu, nie starším ako 

tri mesiace, 

                - § 32 ods. 1 písm. d)  

nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je  

v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok 

majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,  

 doloženým potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace, 



                - § 32 ods. 1 písm. e)  

je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

 doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

 

                - § 32 ods. 1 písm. f)  

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu,  

 doloženým čestným vyhlásením, 

- § 32 ods. 1 písm. g)  

nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo 

preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v 

oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva 

podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré 

dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,  

/nepreukazuje uchádzač/ 

                - § 32 ods. 1 písm. h)  

nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo 

preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných 

povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.  

/nepreukazuje uchádzač/ 

10.2   Podnikateľ zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 

 zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procesoch verejného 

 obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 

 týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom 

 obstarávaní.  

10.3    Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného úradom uvedie 

    túto skutočnosť v ponuke. 

10.4  Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:  

 

- podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných 

prác, podobných predmetu zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov 

od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia 

stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní 

stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných 

podmienok, ak odberateľom:  

a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je 

referencia,  

b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 

dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca 

nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, 



   

doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na 

základe ktorého boli uskutočnené. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  

Uchádzač predloží zoznam stavebných prác, rovnakého alebo obdobného charakteru ako 

je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov, doplnený minimálne 

jedným potvrdením (referenciou) o uspokojivom uskutočnení stavebných prác s 

minimálnym plnením v celkovej výške 33 000,00 EUR bez DPH. Zoznamy musia 

obsahovať minimálne tieto údaje:  

 - názov alebo obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla,  

 - predmet zmluvy, 

 - zmluvnú cenu za dodávku predmetu zákazky bez DPH, 

 - lehotu uskutočnenia prác, 

 - miesto uskutočnenia prác, 

- kontakt na odberateľa, potrebný pre overenie si uvedených informácií (meno 

zodpovednej osoby, jej funkcia a telefonický kontakt). 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38 

ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:  

Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, 

ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného 

charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný finančný objem 

požadovaného predmetu zákazky. 

 

- podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a  

odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo 

riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  

Uchádzač musí preukázať, že osoby poverené riadením prác na stavbe majú zodpovedajúcu 

odbornú prax a kvalifikáciu. Uchádzač predloží zoznam vedúcich zamestnancov s 

uvedením mena, priezviska, titulu a funkcie, dĺžky odbornej praxe v stavebníctve, ďalej 

doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenie s odborným zameraním 

stavbyvedúci pre pozemné stavby v zmysle zákona 138/1992Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. 

obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie.  

 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa  

§ 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:  

Uchádzač musí preukázať, že osoby poverené riadením stavebných prác majú 

zodpovedajúcu odbornú kvalifikáciu. 

  

10.5  Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby (ďalej aj „tretia 

osoba“), bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému 

obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity 

osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou 

uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a 

odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú 

spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného 



vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej 

spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti 

podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej 

časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o 

požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými 

odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 

obstarávaní, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto 

bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 

V takomto prípade uchádzač predloží: 

- písomnú zmluvu s treťou osobou podľa podmienok bodu 10.5 tejto výzvy. 

- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti tretej osoby podľa § 32 zákona 

o verejnom obstarávaní, podľa podmienok bodov 10.1 – 10.3 tejto výzvy. 

 

11. Obsah ponuky:   

Ponuka musí obsahovať: 

11.1  Identifikačné údaje uchádzača, s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (meno, 

emailová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť 

v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky, 

11.2  Doklady podľa bodu 10.1 až 10.5 tejto výzvy, 

11.3  Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, podpísaný uchádzačom, alebo 

osobou oprávnenou konať za uchádzača, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy, spolu so 

zadaním s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy, 

11.4  Podpísaný a doplnený návrh Zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy, 

11.5  Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požaduje 

od uchádzačov, aby v ponuke uviedli:  

a) podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať tretím osobám,  

b) zoznam navrhovaných subdodávateľov,  

c) predmety subdodávok,  

d) čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude 

spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody 

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

Za týmto účelom vypracoval verejný obstarávateľ odporúčaný vzor vyhlásenia o 

subdodávke (príloha č. 4). Ak uchádzač bude využívať subdodávky, v tom prípade 

vyplní ďalšie údaje uvedené vo vyhlásení. Ak uchádzač nebude využívať subdodávky 

a celé plnenie zmluvy zabezpečí sám, v tom prípade vo vyhlásení nevyplní písm. b). 

 

Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, musia byť v ponuke predložené ako originály 

alebo overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 

 

Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané 

štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť 

podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v 

záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne 

overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. 

12. Komplexnosť predmetu zákazky: 

 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 



   

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách  

v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná cena bez DPH, 

- sadzba DPH a výška DPH, 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.  

 

14. Miesto a lehota na predkladanie ponuky: 

14.1  Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu:  

    Obec Hrnčiarske Zalužany  

    Hlavná 90 

    980 12 Hrnčiarske Zalužany 

14.2  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  14.04.2020 o 16:00 hod. 

14.3  Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti 

späť uchádzačovi neotvorená. 

14.4  Uchádzač vloží svoju ponuku do nepriehľadného obalu (obálky). Obal musí byť  

uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený 

požadovanými údajmi. 

14.5  Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
 

14.5.1 adresa miesta predkladania ponúk, 

14.5.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania), 

14.5.3 označenie „zákazka s nízkou hodnotou - neotvárať“, 

14.5.4 označenie heslom zákazky s nízkou hodnotou: „Kompostáreň v obci 

Hrnčiarske Zalužany“ 
14.6  Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom 

postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

14.7  Uchádzač predloží ponuku osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 

predkladania ponúk, v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží 

ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky 

verejnému obstarávateľovi. 

14.8  Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi 

potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky 

14.9  Uchádzač môže predložiť ponuku aj elektronicky v lehote na predkladanie ponúk na 

e-mailovú adresu: starosta@hrnciarskezaluzany.sk. 

 

15. Lehota viazanosti ponúk: 
 Lehota viazanosti ponúk je do 31.07.2020 

 

 

16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.    

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom vrátane DPH za predmet 

zákazky. 
 

17. Vyhodnotenie ponúk:  
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17.1  Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti. 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení 

splnenia: podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 

zákona o verejnom obstarávaní, podmienok účasti týkajúcich sa technickej 

alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní.  

17.2  Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky 

z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Všetky 

predložené ponuky budú vyhodnotené na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu na predmet zákazky vrátane 

DPH.  

 

18. Použitie elektronickej aukcie:  

       Nie. 
 

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

19.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, bezodkladne písomne oznámi všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk.  

19.2  Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.  

19.3  Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že neuspel a dôvody 

neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku 

vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného 

uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky. 

19.4 Ak má uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ uzatvára Zmluvu o dielo, zákonnú 

povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (v zmysle zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov), verejný obstarávateľ ešte pred uzavretím Zmluvy o plnení zákazky preverí 

platné zapísanie Uchádzača do registra partnerov verejného sektora. 

 

 

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch,  dňa 27.03.2020 

 

        _________________________ 

     Ing. Branislav Nociar  

      starosta 

 

Prílohy: 

Príloha č.1 – návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 

Príloha č.2 – zadanie s výkazom výmer 

Príloha č.3 – zmluva o dielo návrh 

Príloha č.4 – čestné prehlásenie o subdodávkach 

Príloha č. 5 – projektová dokumentácia 


