
VÝZVA NA PREDLOŽENIE  PONUKY  ZA ÚČELOM STANOVENIA PHZ /
OPIS ZÁKAZKY

(pre zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov)

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov:     Mesto Čierna and Tisou
Adresa:    Námestie pionierov 151/1, 076 43 Čierna and Tisou     
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): www.ciernanadtisou.sk
Štatutárny orgán: Ing. Marta Vozáriková – primátor mesta
Kontaktná osoba: Ing. Peter Brázda
Telefón: 056/68 72 203
Fax: 056/6350754
E-mail: vo@ciernanadtisou.sk
 
II. OPIS

Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V ČIERNEJ NAD TISOU – projektová 
dokumentácia a inžiniersko – konzultačné služby spojené s realizáciou projektu

Druh zákazky: služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  71300000-1 INŽINIERSKE SLUŽBY 
71312000-8 PORADENSKÉ SLUŽBY PRE OBLASŤ STAVEBNÉHO 
     INŽINIERSTVA 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet 
zákazky nie je rozdelený na časti.  Oprávnenie predložiť variantné riešenie: variantné riešenie sa neumožňuje.

Hlavné miesto poskytovania služieb:  Mesto Čierna and Tisou

Termín splnenia zákazky: 2 mesiace od nadobudnutia účinnosti mandátnej zmluvy

Opis predmetu zákazky:  Predmetom   zákazky   je   poskytnutie služieb spojených s  realizáciou projektu
rekonštrukcie Domu smútku v Čiernej nad Tisou pozostávajúcich z nasledovných činností:

• zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie  pre potreby stavebného povolenia (6 paré + CD)
• zabezpečenie spracovania  výkazu  - výmeru potvrdeného pre účely realizácii verejného obstarávania na

výber dodávateľa stavby 
• zabezpečenie vydania stavebného povolenia
• zabezpečenie súhlasov, vyjadrení a ďalších náležitostí k stavebnému konaniu
• zabezpečenie  procesov  a  podkladov  pre  úspešné  kolaudačné  konanie  (vyjadrenia,  revízne  správy,

podklady ku koaludácii)
• zabezpečenie podkladov a materiálov pre preberacia a odovzdávacie konania na začiatku stavby a na

konci stavby 
• operatívne riešenie potencionálnych problémov vzniknutých v priebehu realizácie projektu
• priebežné informovanie verejného obstarávateľa o stave a priebehu realizácie projektu 

Budova  na  nachádza  na  p.č.  357/2,  k.u.LV  č.  1,  Čierna  nad  Tisou  v  areáli  metského  cintorína.  Ide  o
jednopodlažnú budovu s pôdorysnými rozmermi 20 x 11m, ktorá bola postavená koncom 20. st. Budova je v
pôvodnom stave bez rekonštrukcie . 

Plánovaný rozsah obnovy budovy: 
• úprava vnútorných priestorov, ktorá zahŕňa úpravu dispozičného riešenia, opravu vnútorných povrchov

(omietky,  maľba),  výmenu  dlažby,  vnútorných  aj  vonkajších  dverných  konštrukcií  ,  realizáciu
podhľadovej časti v interiéry budovy, výmena sanity

• rekonštrukcia/výmena  klampiarských prvkov strechy (zvody na dažďovú vodu)
• výmena výplňových konštrukcií budovy
• obnova exteriérovej fasády (zateplenie, nový náter obvodového plášťa)

Projektová dokumentácia má pozostávať v minimálnom rozsahu z nasledujúcich častí:
• Zameranie  skutkového  stavu,  Projekt  skutkového  stavu  (Situácia,  Pôdorys  1.NP,  Pôdorys  strechy,

Pohľady a Rezy)
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• Projekt pre spojené územné rozhodnutie a stavebné povolenie (Sprievodná správa,  Súhrnná technická
správa,  Celková situácia, Pôdorys 1.NP, Pôdorys strechy, Pohľady a Rezy)

• Dopracovanie projektu pre realizáciu: súpisy / výkazy okien a dverí,  klampiarskych výrobkov, Výkaz
výmer, Rozpočet

III. PREDPOKLADANÝ FINANČNÝ LIMIT ZÁKAZKY: 5000  bez DPH za celý predmet zákazky. 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Komunikácia:   Oznámenie,  odovzdávanie  podkladov  a dorozumievanie  medzi  verejným  obstarávateľom
a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie  – emailom. Verejný
obstarávateľ akceptuje zo strany záujemcov aj iné  spôsoby komunikácie, napr.  písomne prostredníctvom pošty,
emailom alebo ich kombináciou. (§20 ZVO)

Lehota na predkladanie ponúk:    Dátum: 10.8.2020,   Čas: 15:00 hod. 

Miesto na predkladanie ponúk: Mesto Čierna and Tisou, Námestie pionierov 151, 076 43 Čierna nad Tisou

Spôsob predkladania ponúk:  Spôsob doručenia ponúk:  poštou, osobne do podateľne Mestského úradu Mesto
Čierna and Tisou, obálky budú označené heslom:  „REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V ČIERNEJ NAD
TISOU“  alebo  elektronicky  na  adresu:  mesto@ciernanadtisou.sk v  predmete  správy  uviesť  názov  zákazky:
REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V ČIERNEJ NAD TISOU.

Cenové ponuky musia spĺňať nasledovné podmienky:
a) jazyk ponuky slovenčina,
b) mena v ktorej je cenová ponuka je EUR
c) jeden uchádzač môže predložiť len jednu cenovú ponuku – Príloha č.1
d) ponuka musí obsahovať:
- adresu verejného obstarávateľa, 
- názov a sídlo uchádzača,
- Vyplnenú prílohu č.1
- Vyplnenú prílohu č.2

V. PODMIENKY ÚČASTI

1. Čestné  vyhlásenie  uchádzača,  že  nemá  evidované  daňové  nedoplatky,  nedoplatky  zdravotného,
sociálneho a dôchodkového poistenia (Príloha č.2)

2. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na
webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku
dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

3. 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).

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritériom hodnotenia je najnižšia výsledná cena s DPH (ak uchádzač nie je platiteľom DPH, tak najnižšia cena
bez DPH) pri splnení ostatných požiadaviek uvedených vo výzve. Výsledná cena je súčtom cien jednotlivých
komodít podľa Prílohy č.1.

VII.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

S úspešným  uchádzačom  bude  uzavretá  zmluva o  dielo  na  realizáciu  zákazky,  ktorá  bude  obsahovať
kvalitatívne,  kvantitatívne  a ostatné  podmienky  dodania  predmetu  obstarávania,  cenu  za  dodanie  predmetu
obstarávania, termíny dodania, sankcie za porušenie zmluvných podmienok a pod. Úspešný uchádzač je povinný
zmluvu podpísať do  7  dní od jej doručenia.  Do zmluvy budú zahrnuté aj ďalšie podmienky uvedené v tejto
výzve.   Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  na  základe  výsledkov  tohto  postupu  zadávania  zákazky
nevystaviť objednávku, resp. neuzavrieť zmluvu. 
Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku  po dodaní predmetu
obstarávania. 



VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
   
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

• nebude predložená ani jedna ponuka,
• ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
• ani  jedna  z predložených  ponúk  nebude  zodpovedať  určeným  požiadavkám  vo  výzve  na

predkladanie ponúk,
• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie  

 Čiernej nad Tisou, 3.8.2020                                                                               Ing. Marta Vozáriková, v.r.            
         primátor mesta                      
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Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií

Názov zákazky:  Inžiniersko – konzultačné služby spojené s rekonštrukciou objektu Domu smútku

Obchodné meno spoločnosti: 

Adresa uchádzača:

IČO:     DIČ: IČ DPH:

Zapísaný v 

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:

Telefón: e-mail:

Bankové spojenie: Číslo účtu:

Názov predmetu
obstarávania/položky:   

Počet /
množstvo

Jednotková
cena  za
položku

  bez DPH  
(€)

Cena  za
všetky

položky
  bez DPH 

(€)

DPH:
20%
(€)

Celková cena 
s DPH

(€)

REKONŠTRUKCIA DOMU
SMÚTKU  V ČIERNEJ
NAD  TISOU  –  projektová
dokumentácia a inžiniersko –
konzultačné služby spojené s
realizáciou projektu

6 ks

Spolu 

Uchádzač je platca DPH1):                      

V cene musia byť zahrnuté všetky  náklady spojené s dodaním predmetu  zákazky uvedenom v opise predmetu
zákazky. 

                   

V …………………………….., dňa .................. 

             ..........................................................  
podpis a pečiatka uchádzača, 

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača

1) Vhodnú odpoveď označte X

ÁNO NIE



Príloha č. 2

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA

     

Uchádzač  ....................................................................................................................................................…
                   

                  ....................................................................................................................................................…
                                                       (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO)

týmto vyhlasuje, že: 
- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod

názvom:  REKONŠTRUKCIA  DOMU  SMÚTKU  V ČIERNEJ  NAD  TISOU  –  projektová
dokumentácia a inžiniersko – konzultačné služby spojené s realizáciou projektu, ktoré  sú určené vo
výzve  na  predkladanie  ponúk,  jej  prílohách  a  v  iných  dokumentoch  poskytnutých  verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;

- nemám evidované daňové nedoplatky, nedoplatky zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia
- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé

a úplné;
- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku;
- všetkému,  čo bolo uvedené vo výzve na  predkladanie  ponúk a jej  prílohách  porozumel,  na to,  čo

nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka nebude obsahovať
všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená;

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu; 

- 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;

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným obstarávaním,
môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov;

- dáva písomný súhlas  so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie  verejného obstarávania,
realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu zákazky,  v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
 nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by

mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“)
akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho postavenia v súťaži, 

 neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo
nepriamo  akúkoľvek  finančnú  alebo  vecnú  výhodu  ako  motiváciu  alebo  odmenu  súvisiacu  so
zadaním tejto zákazky, 

 bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná
za konflikt  záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu
procesu verejného obstarávania,

- dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie, ku
kontrole verejného obstarávania.

                   

V …………………………….., dňa .................. 
.............................................................

           podpis a pečiatka uchádzača, 
resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača 
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