
 
 

Obec Smolinské 
908 42 Smolinské, č.334  

 
Č. zákazky : 2016 -  

 
Súťažné podklady 

(zákazka podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov) 
 

„ Rekonštrukcia strechy obecnej budovy súpisné č. 207 a požiarnej zbrojnice “ 
/ názov predmetu zákazky /  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie : Obec Smolinské  
Sídlo organizácie:      908 42 Smolinské č. 334 
Kategória :   verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. b)       
IČO:   00309991 
DIČ:    2021049558  
Tel:    +421 034 6542188 
e- mail:    obecsmolinske@smolinske.sk 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :  
Meno a priezvisko:  Ing. Mária Výletová 
tel.:    +421 903029620 
e-mail:    mariavyletova@gmail.com 

 
2. Typ zmluvy a predmet zákazky:  Zmluva o dielo  

predmet zákazky:   „Rekonštrukcia strechy obecnej budovy súpisné č. 207  
    a požiarnej zbrojnice“  
druh zákazky :     práca  
 
CPV:    45211350-7  - stavebné práce na objektoch polyfunkčných budov 
    45216121-8  - stavebné práce na objektoch hasičských staníc 
 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : NIE- požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky .  
   
Podrobný opis  predmetu zákazky : Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy obecnej 
budovy súpisné č. 207 Smolinské a požiarnej zbrojnice Smolinské v rozsahu a špecifikácie 
v zmysle výkazu výmer.  

1. Rekonštrukcia strechy obecnej budovy súpisné  č. 207 v zmysle vypracovanej 
projektovej dokumentácie hlavným  projektantom :  Ing. Pavlom Pálkom ako aj výkazu 
výmer v rozsahu :  

- Demontáž komína až po podlahu podkrovia a jeho zaslepenie 
- Demontáž klampiarskych výrobkov 
- Demontáž pálenej krytiny aj s latovaním 
- Demontáž hromozvodovej tyče 
- Montáž strešnej krytiny s latovaním  
- Montáž hromozvodovej tyče na hrebeň strechy 
- Montáž nových klampiarskych konštrukcií   

  
2.  Rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice č. 211 v zmysle vypracovanej projektovej 

dokumentácie hlavným  projektantom :  Ing. Pavlom Pálkom ako aj výkazu výmer 
v rozsahu :  

- Demontáž  krytiny aj s latovaním 
- Demontáž klampiarskych výrobkov 
- Demontáž hromozvodového rozvodu 
- Montáž strešnej krytiny  
- Montáž hromozvodového rozvodu  strechy 
- Montáž nových klampiarskych konštrukcií   



 
Nakoľko sa nejedná o bežne dostupné práce v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení 
ale o špecifické práce, vychádzajúce z konkrétnej stavby, nie je možné ich všeobecne 
špecifikovať, nezadáva sa táto zákazka prostredníctvom elektronického trhoviska.  
 
Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky odporúča vykonať obhliadku 
miesta uskutočnenia prác . V prípade záujmu záujemcu  je možné vykonať obhliadku miesta 
realizácie prác po predchádzajúcom ohlásení u kontaktnej osoby uvedenej v bode I. výzvy. 
 

3. Predpokladaná max.hodnota zákazky v € bez DPH  : 21 142,92  €  
 ( určená, vypočítaná v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní) 
 

4.     Miesto uskutočnenia prác : Obec Smolinské – obecná budova súpisné č. 207 a budova  
 požiarnej zbrojnice č.211. 

 Termín uskutočnenia prác: začiatok   :    do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy  
       ukončenie :   do 20 pracovných dní odo dňa odovzdania  
      staveniska               

5. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný  z účelových finančných 
 prostriedkov poskytnutých verejnému obstarávateľovi na základe uznesenia vlády č. 247 zo 
 dňa 13.05.2015 , ktoré verejný obstarávateľa obdržal pod č. MF/015046/2015-442 v znení 
 zmeny č. MF/021994/2015-442 zo dňa 2.11.2015 a spolufinancovaný z rozpočtu obce v roku  
 2016. 
 Verejný obstarávateľ  neposkytne preddavky ani zálohové platby. Verejný obstarávateľ bude 
 v Zmluve o dielo uplatňovať zádržné vo výške 5% z celkovej ponukovej ceny uchádzača na 
 dobu 5 rokov , počas záručnej doby.  
 Platba bude  realizovaná  formou  bezhotovostného platobného styku po ukončení prác  
 na základe faktúry v nadväznosti na odsúhlasený zisťovací protokol vykonaných prác. 
  Splatnosť faktúry 30 dní po doručení a odsúhlasení faktúry. 
 
6.  Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie :  

 6.1) Predloženie dokladu na daný predmet zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 
 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

 neskorších predpisov (ďalej len  „ZVO“) – fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, 
 uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
 
 6.2) ak je záujemca/uchádzač zapísaní do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť 
 „Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov“.  
 
 6.33) čestné vyhlásenie uchádzača , že nie je voči uchádzačovi začaté konkurzné konanie 
 alebo  reštrukturalizácia, nie je v konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh 
 na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku , ani nie je v obdobnom konaní podľa 
 zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla a nemá daňové nedoplatky  a nedoplatky 
 do poistných fondov, 
 
 6.4)  čestné vyhlásenie , že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej 
 situácii podľa zákonov platných v krajine jeho sídla,  
 
 6.5) technickú spôsobilosť uchádzač preukáže zoznamom stavebných prác uskutočnených za 
 predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných 
 prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác 
 podľa obchodných podmienok; 
 1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 
 dokladom je referencia, 
 2. ak odberateľom 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 
 



 Zdôvodnenie podmienok účasti : Dôvodom požadovania stanovenej  podmienky účasti je 
 preukázanie schopnosti zrealizovať rozsah požadovaných prác v stanovenom rozsahu 
 kvalite. 

 Podmienka uvedená v bode V. odstavci 5)  je splnená, ak uchádzač preukáže uspokojivé 
 vykonanie stavebných prác svojou  náročnosťou a rozsahom rovnakých alebo obdobných 
 ako je predmet obstarávania v celkovej hodnote 150 000 € bez DPH za obdobie 5 rokov, ale 
 od vzniku činnosti , z toho  minimálne 1 referencie so zmluvnou cenou min. 20 000 EUR 
 bez DPH alebo ekvivalent tejto  hodnoty v inej mene, pričom ak zákazku realizoval ako člen 
 skupiny dodávateľov, uvedená minimálna hodnota musí predstavovať ním uskutočnené a 
 fakturované práce. Prepočet z inej meny alebo SKK na EUR uchádzač  uvedie v zozname 
 referencií. Uchádzač je povinný uviesť, či zákazku realizoval sám alebo  ako člen skupiny 
 dodávateľov. Ak zákazku realizoval ako člen skupiny dodávateľov ,uvedená minimálna 
 hodnota musí predstavovať ním uskutočnené a fakturované práce. Za práce, ktoré sú rovnaké 
 alebo obdobné ako predmet obstarávania sa považujú práce v oblasti, ktorej sa 
 predmet zákazky týka bez ohľadu na to, či boli uskutočnené na bytových alebo nebytových 
 budovách podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon). 

 Splnenie podmienok účasti uchádzačov v tejto súťaži sa bude posudzovať na 
 základe dokladov a dokumentov predložených podľa požiadaviek uvedených v bode VII. 
 Výzvy. 

 
Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je komisiou možné posúdiť ich 
platnosť alebo splnenie podmienky účasti do   

- piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil 
s uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo 

- dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s 
uchádzačom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ vo 
výzve na vysvetlenie alebo doplnenie neurčil dlhšiu lehotu. 

 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti v súlade s ustanoveniami § 33 
ZVO a vylúči z tejto súťaže uchádzača, ktorý: 

- nesplnil podmienky účasti,  
- predložil neplatné doklady,  
- nepredložil po písomnej žiadosti  verejného obstarávateľa vysvetlenie alebo 

doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo  
- poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

                                        
                                         
7. Administratívne informácie  
 Lehota na predkladanie ponúk  
 Ponuky sa prijímajú v termíne do  01.07.2016 do  15:00 hod. osobne alebo poštou na 
 adresu: Obecný úrad Smolinské , č.334, 908 42 Smolinské v uzatvorenej obálke s označením 
 : „ Rekonštrukcia strechy súpisné číslo 207 a požiarnej zbrojnice“ do podateľne 
 Obecného úradu Smolinské.  

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená 
na adresu uchádzača naspäť neotvorená. 

 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa : 01.júla 2016 o 15:00 hod. na adrese verejného 
 obstarávateľa – zasadačka úradu.  
  
 Jazyk ponuky  
 Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
            jazyku.  

Mena a ceny uvádzané v ponuke:  
Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta. 
Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:  
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
- Cena DPH 
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 



Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť, 
že nie je platcom DPH upozorní.  

 Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie do formulára  „Návrh uchádzača na plnenie kritérií“ 
 na základe  vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s 
 požadovaným  predmetom zákazky.  
  
8.  Vysvetlenie ponuky a Kritéria vyhodnotenia ponúk  

Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky 
Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu 
k predmetu zákazky, komisia môže písomne požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností 
týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť 
odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ 
komisia neurčí dlhšiu lehotu. 

 
Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených 
dôkazov. Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať 
uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení, ktorá sa 
nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.  

 
  Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak: 

- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod 
na vysvetľovanie, 

- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky , 
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade                              

s požiadavkou verejného obstarávateľa. 
 
 

9.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk  
 Kritérium  na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia ponuková cena predmetu zákazky 

v EURO s DPH.   . 
Spôsob hodnotenia:  
Celková ponuková cena za predmet zákazky v € s DPH  bude podľa stanoveného kritéria 
ohodnotená  bodovou hodnotou 100 bodov a ostatné ponuky budú hodnotené počtom bodov 
v pomere k najnižšej celkovej cene za predmet zákazky  podľa nasledovného výpočtu : 

 
Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––---------–––––––  x 100  =  výsledný počet bodov 
Cena  x – tého uchádzača v €  

 
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané verejným obstarávateľom zriadenou komisiou. 

 
Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené 
vo výzve o vyhlásení verejného obstarávania .    
Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky ktoré neobsahovali všetky požadované 
doklady a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol 
uchádzač vyzvaný na vysvetlenie ponuky), ponuky mimoriadne nízke vo vzťahu k predmetu 
zákazky , ak uchádzač neposkytol písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote 
stanovenej verejným obstarávateľom. 

 
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých 
ponúk, ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené,  podľa kritéria.  Úspešným uchádzačom  sa 
stane uchádzač, ktorý v hodnotení dosiahne najvyšší počet  bodov. Ďalšie poradie 
uchádzačov bude stanovené na základe výsledného počtu bodov zostupne od najvyššieho po 
najnižší počet bodov.  
Vypočítané výsledky sa budú zaokrúhľovať na jedno desatinné miesto. 
Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. 
 
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma a súčasne bude 
vyzvaný na predloženie Zmluvy o dielo v súlade s jeho predloženou ponukou. Neúspešnému 



uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením 
identifikácie úspešného uchádzača a informáciu o výhodách  ponuky úspešného uchádzača .  
 
V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy , verejný obstarávateľ má 
právo následne podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí v zmysle platného 
vyhodnotenia ponúk.   

 
10.  Obsah ponuky :  
 
 1. Ponuková cena vypracovaná v zmysle zadania na Rekonštrukciu strechy 
 obecnej budovy – vypracovanie položkového rozpočtu podpísaného štatutárnym 
 orgánom uchádzača,  
 2. Ponuková cena vypracovaná v zmysle zadania na Rekonštrukciu požiarnej 
 zbrojnice – vypracovanie položkového rozpočtu podpísaného štatutárnym orgánom 
 uchádzača,  
 3.  Doklady v zmysle bodu 6. Súťažných podkladov 
 
 
11. Lehota viazanosti : 15.07.2016  
 
12.  Ostatné:  
 1. Všetky náklady  spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou 
 medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.  
 2. Uchádzač berie na vedomie , že zmluva , ktorej predmetom bude táto zákazka je 
 sprístupnená v zmysle zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa.  
 3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje. 
  
 
 
 
 
 
 

                         MVDr. Peter Betták  
                                                                                                          starosta  obce 
 
 
 
 
 
Príloha :  zadanie – výkaz výmer 
    projektová dokumentácia  
     

               


