
 
 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  

(PODPRAHOVÁ ZÁKAZKA NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC) 
 

  
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

 

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Úradný názov:  

Mikroregión Klátovské rameno 

Poštová adresa:  

Malé Dvorníky 153 

Mesto/obec:  

Malé Dvorníky 

PSČ:  

929 01  

Internetová adresa (adresy) 

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.klatovskerameno.sk 

 

Ďalšie informácie možno získať na  

  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 

 inom mieste: viď prílohu A. 

Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno 

získať na 

  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 

 inom mieste: viď prílohu A. 

Ponuky musia byť doručené na 

  už uvedenú adresu a kontaktné miesto 

 iné miesto: viď prílohu A. 

 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

 

II.1. Opis 

 

II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Zriadenie multifunkčných verejných centier v mikroregiónoch 

Klátovské rameno (SR) a Tét (MR). 

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb  

a) Stavebné práce                            b) Tovary                   c) Služby                           

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania 

stavebných prác:  

Uskutočňovanie stavebných prác     

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania 

stavebných prác:  

Trnavský samosprávny kraj, okres Trnava, obce Dunajský 

Klátov, Horné Mýto, Jahodná, Kútniky, Malé Dvorníky, 

Ohrady 
Topoľníky, Trhová Hradská, Veľké  Dvorníky, Vrakúň 
NUTS kód: SK021 Trnavský kraj 

Hlavné miesto dodania 

tovarov: 

 

Kategória služby číslo:   

Hlavné miesto poskytovania 

služieb: 

II.1.3. Oznámenie zahŕňa 

verejnú zákazku      vytvorenie dynamického nákupného systému (DNS)      vypracovanie rámcovej dohody  

II.1.4. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):  

Dodávka a montáž slnečných kolektorov na 26 budovách v 10 obciach Mikroregiónu Klátovské rameno. 

II.1.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
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 Hlavný slovník Doplnkový slovník 

Hlavný predmet  45251200-3 Stavebné práce na teplárňach 
 

Doplňujúce predmety  09331100-9 Slnečné kolektory na výrobu tepla  

II.1.6. Rozdelenie na časti                                                                                                     áno      nie  

len na jednu časť      na jednu alebo viac častí      na všetky časti      

II.1.7. Variantné riešenia sa prijímajú                                                                                áno      nie  

 

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 

 

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah:  

V rozsahu podľa bodu II.1.4. tejto Výzvy. 

Technické riešenia budú podrobné popísané v textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá bude súčasťou súťažných 

podkladov. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uveďte len číslo): 276 000,00    Mena: EUR 

II.2.2. Opcie (ak sa uplatňujú)                                                                                                                 áno      nie  

 

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia 

 

Trvanie 6 mesiacov (od uzatvorenia zmluvy) 

 

 

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

 

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy 

 

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky: neuplatňujú sa. 

III.1.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa 

riadia:  

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný z finančných 

prostriedkov pridelených verejnému obstarávateľovi z fondov EÚ v zmysle platných predpisov. Finančné plnenie 

zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR pričom lehota splatnosti faktúr bude minimálne 90 dní. Podmienky financovania 

a platobné dojednania budú podrobne uvedené v súťažných podkladoch. 

III.1.3.  Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva 

Pred podpisom zmluvy sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila 

verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili 

spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky. 

III.1.4. Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy                                áno       nie   

 

III.2. Podmienky účasti 

 

III.2.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo 

obchodného registra 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  

Podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré 

sú predmetom zákazky; uchádzač preukazuje dokladom o oprávnení podnikať dokladom podľa § 26 ods. 2 písm. e), resp. 

ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní:  

 aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – 

podnikateľ), 

 výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný 

v obchodnom registri), 

 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.    

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní – 

osobné postavenie, predkladá každý člen skupiny osobitne. 



 3 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti – osobné postavenie, 

v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov. 

III.2.2. Hospodárske a finančné postavenie  

Neuplatňuje sa.  

III.2.3. Technická spôsobilosť 

Neuplatňuje sa.  

 

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu 

 

IV.1.1. Druh postupu 

Podprahová zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 99 a násl. Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk 

 

IV.2.1. Kritériá vyhodnotenia ponúk  

Najnižšia cena                                                             

alebo 

ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska        

IV.2.2. Použije sa elektronická aukcia                                                                                              áno      nie  

Ak áno, ďalšie informácie o elektronickej aukcii (ak sa uplatňuje):  

 

IV.3. Administratívne informácie 

 

IV.3.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov  

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom  

Dátum  23/12/2010                                                                        Čas: 12,00 

Úhrada za súťažné podklady                                                                                                                    áno      nie  

IV.3.2. Lehota na predkladanie ponúk 

Dátum 10/01/2011                                                                         Čas: 10,00 

IV.3.3. Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti                       
Slovenský  

IV.3.4. Podmienky otvárania ponúk  

Dátum 10/01/2011                                                                         Čas: 10,30 

 

Miesto: PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, 4.poschodie – zasadačka. 

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Áno. 

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní 

ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 

preukazujúcou sa originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne overenou kópiou) na jeho zastupovanie. V prípade 

predkladania ponuky skupinou dodávateľov, môže byť skupina dodávateľov zastúpená osobou oprávnenou konať za 

jedného z jej členov. 
 

 

ODDIEL V. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

V.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať (ak sa uplatňuje)                                                        áno       nie   

Ak áno, odhadovaný čas uverejnenia nasledujúcich oznámení:  

V.2. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ                                   áno       nie   
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Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013/Magyarország - Szlovákia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 - 2013  

Opatrenie č. 2.1.1.: Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia, Vodné a odpadové hospodárstvo a 

obnovitelné zdroje energie, opatrenie FP HU-SK 09/01. 

V.3. Ďalšie informácie:  

Náklady spojené s účasťou v podprahovej zákazke znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek 

nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

Verejný obstarávateľ je oprávnený uzatvoriť zmluvu až po odsúhlasení zmluvy poskytovateľom nenávratných 

finančných prostriedkov z Európskych fondov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu, ak nedôjde 

k jej schváleniu poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov z Európskych fondov.  Verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenú podprahovú zákazku z dôvodov uvedených v § 46 zákona o verejnom obstarávaní.  

V.5. Dátum zverejnenia tejto výzvy: dňa16/12/2010 na www.klatovskerameno.sk. 
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