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ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU 
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení 

niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o VO“) 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 

„Rekonštrukcia predškolského zariadenia AURA“ 
 

 

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

Občianske združenie AURA, ako obstarávateľ v zmysle § 8  ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 

špecifikovaný predmet zákazky  

„Rekonštrukcia predškolského zariadenia AURA“ 

 

 

 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov organizácie: Občianske združenie AURA 

Sídlo organizácie: Třebíčska 1834/8, 066 01 Humenné 

Štatutárny zástupca: Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič, predseda OZ 

IČO: 37941593 

DIČ: 2021850798 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s. 

Číslo účtu IBAN: SK67 7500 0000 0040 2614 2435 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič, predseda OZ  
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Č. tel.:  +421 903 669 961 

e- mail: sms.aura@gmail.com     

Internetová stránka: www.ozaura.sk  

 

Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 8, ods.1  písm. c) zákona o VO. 

 

1. Predmet obstarávania: 

,, Rekonštrukcia predškolského zariadenia AURA“ 

 

Predmetom obstarávania sú stavebné úpravy materskej školy za účelom rozšírovania kapacity 

a zvyšovania energetickej hospodárnosti vrátane úpravy areálu materskej školy. Predmetná 

stavba sa nachádza na parcele číslo CKN 6699/2, 6700/2, 6700/4 a 6700/5 v meste Humenné, 

katastrálne územie Humenné.  

 

 

2. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

 

Predmetom obstarávania sú stavebné úpravy materskej školy za účelom rozšírovania kapacity 

a zvyšovania energetickej hospodárnosti vrátane úpravy areálu materskej školy. Predmetná 

stavba sa nachádza na parcele číslo CKN 6699/2, 6700/2, 6700/4 a 6700/5 v meste Humenné, 

katastrálne územie Humenné.  

 

Stavebné práce  pozostávajú z  

 búracích prác - demontáž okien, zábradlia, vybúranie častí vnútorných priečok a 

muriva, demontáž niektorých vnútorných dverí, vybúranie terénneho vyrovnávacieho 

schodiska, vybúranie podlahy terasy, vybúranie markízy nad terasou, demontáž 

oplechovania, bleskozvodu;  

 stavebných prác - vybudovanie jedno podlažnej prístavby z východnej strany šírky 

4,75 m, z južnej strany šírky 3,25 m, zo západnej strany v šírke 3,10, zateplenie, 

výmena okenných a dverných otvorov, zmeny vnútornej dispozície priestorov a 

úpravy bleskozvodu.  

 Súčasťou stavebných prác sú aj práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti 

prevádzky verejnej budovy, ktorou je samotný objekt materskej školy.  

 Úprava areálu materskej školy – realizácia detského ihriska vrátane úpravy areálu MŠ, 

ktorá je spojená s rekonštrukciou oplotenia areálu. 

 

 

Ďalšie podrobné informácie o opise predmetu zákazky sú uvedené v prílohách 

projektovej dokumentácie a  vo výkaz výmer.  

 

Ak sa súťažné podklady a ich prílohy odvolávajú na konkrétnu značku, typ alebo výrobcu, 

platí odkaz “alebo ekvivalentný”. Ekvivalentný produkt musí spĺňať minimálne kritéria na 

stavebno-fyzikálne, statické, konštrukčné, záručné, funkčné a estetické požiadavky podľa 

zákonných predpisov a noriem, podľa ktorých je stavebný objekt navrhnutý. Pripúšťa a 

mailto:sms.aura@gmail.com
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akceptuje sa ekvivalent iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej 

kvalite. Uchádzač doplní konkrétny názov/značku v rámci položiek kde je uvedený údaj „...“ 

Uvedený doplnený návrh uchádzača v opise položky musí byť v súlade s projektovou 

dokumentáciou alebo ekvivalentný. 

 

Obhliadka:  

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu 

zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a 

spracovanie ponuky. Vzhľadom na rozsah predmetu obstarávania, na konkrétne podmienky 

miesta realizácie, na podklady poskytnuté záujemcom k vypracovaniu ponuky odporúčame 

obhliadku vykonať.  

 

Spoločná obhliadka nie je stanovená, v prípade záujmu odporúčame záujemcom, aby si 

vopred dohodli telefonický termín na vykonanie obhliadky. Záujemcom pri obhliadke miesta 

realizácie stavebného diela bude k dispozícii kontaktná osoba verejného obstarávateľa –     : 

Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič, predseda OZ,  č. tel.:  +421 903 669 961. Výdavky spojené s 

obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 84 198,22 EUR bez DPH 

 

4. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie: 

 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky, za zhotovenie diela musí byť 

zodpovedný jeden zhotoviteľ. 

 

5. Hlavný kód CPV:   

 

45214100-1  Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 

 

 

6. Druh zákazky: 

    Stavebné práce. 

 

 

7. Komunikácia: 

 

Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne, 

prostredníctvom elektronických prostriedkov. Verejný obstarávateľ určuje adresu na 

komunikáciu: 

 email:  sms.aura@gmail.com  

 

 

 

 

https://www.uvostat.sk/cpvkod/6520
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8. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: 

 

Súťažnými podkladmi sú projektová dokumentácia a výkaz výmer. Zverejnené sú na web 

sídle verejného obstarávateľa 
http://www.ozaura.sk/verejne_obstaravanie.html 

 

Súťažné podklady sú bez úhrady. 

 

 

9. Spôsob určenia ceny: 

 

Cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

 

Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých položkách v eur ako aj celkovú, resp. konečnú cenu za 

kompletnú realizáciu predmetu zákazky podľa predloženého výkazu výmer. Uchádzač je 

povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s prácami. 

 

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), navrhovanú cenu 

uvedie v zložení: 

 navrhované ceny v eur bez DPH 

 hodnota DPH v eur 

 navrhovaná cena za celý predmet zákazky v eur s DPH 

 

Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke („nie som platiteľ DPH“). 

 

Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Zmluve o dielo, bude jej 

neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých 

súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu 

obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 

 

 

Uchádzač predkladá vyplnený výkaz výmer – rozpočet v tlačenej podobe, ako aj 

v elektronickej podobe na CD/DVD.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať         

v rámci vyhodnocovania ponúk od uchádzačov rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny 

položiek uvedených v ponúknutom rozpočte, ak to bude relevantné. 

 

10. Miesto dodania predmetu zákazky (uskutočnenia stavebných prác): 

 

Stavba je situovaná v meste Humenné. Miesto realizácie: parcela CKN 6699/2, 6700/2, 

6700/4 a 6700/5, katastrálne územie Humenné.  
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11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 

ponúk: 

 

Najnižšia cena v eur s DPH. Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a požiadavky verejného 

obstarávateľa, bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač. Neoddeliteľnou súčasťou tejto 

výzvy je príloha č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“, ktorú verejný obstarávateľ predkladá 

uchádzačom ako doporučený vzor, ktorý uchádzač predloží v ponuke. 

 

12. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 

 

Do 9 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. 

 

 

13. Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii: 

 

Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka sa nepožaduje. Elektronická 

aukcia sa nepoužije. 

 

14. Financovanie predmetu zákazky: 

 

Predmet zákazky je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu 

prostredníctvom  Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu Slovenskej 

republiky a  vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

 

Identifikácia projektu: 

 

Názov projektu:    

Rekonštrukcia predškolského zariadenia AURA 

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021M851 

Výzva - kód Výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-0 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností 

a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.  

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

 

 

15. Podmienky financovania: 

 

Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia bude daňový doklad – faktúra. Zhotoviteľ bude mať 

právo na fakturáciu po odsúhlasení súpisu vykonaných prác stavebným dozorom, resp. 

objednávateľom. 

 

Splatnosť jednotlivých faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
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Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. 

 

 

16. Splnenie podmienok účasti uchádzačov: 

 

Osobné postavenie:  

 uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO, v ktorom 

preukáže, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce.  

 

17. Spôsob predloženia ponuky: 

 

Spôsob predloženia ponuky: 

 osobne 

 prostredníctvom poštovej prepravy 

 prostredníctvom kuriérskej služby 

 

 

18. Pokyny na zostavenie ponuky: 

 

Záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe a súčasne ich 

predloží v elektronickej podobe na CD/DVD (nacenený výkaz výmer vo formáte xls) 

 

Ponuka sa predkladá v štátnom jazyku.  

 

Ponuku predložiť: 

1x v tlačenej originálnej podobe 

1x v elektronickej podobe na CD/DVD 

 

 

Obsah ponuky tvorí  

 neoverená fotokópia doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, (napr. 

Výpis z obchodného registra, alebo živnostenského registra, Zápis v zozname 

hospodárskych subjektov),  

 rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer), 

 doplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo,  

 návrh na plnenie kritérií. 

 

19. Lehota na predloženie ponuky: 

 

Lehota do: 20.12.2018, čas: 15:00 hod. 

 

20. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

 

Miesto:  

Občianske združenie AURA, Třebíčska 1834/8, 066 01 Humenné 
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21. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

 

Kontaktná osoba:   

Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič, predseda OZ  

č. tel.:  +421 903 669 961 

e- mail: sms.aura@gmail.com 

 

 

22. Otváranie ponúk 

 

Otváranie ponúk: 21.12.2018 čas: 10:00 hod. 

Miesto otvárania ponúk:  

Občianske združenie AURA, Třebíčska 1834/8, 066 01 Humenné 

 

 

23. Postup pri otváraní ponúk 

 

Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk. 

 

 

24. Lehota viazanosti ponúk: 

 

Dátum: 30.06.2019. 

 

 

25. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

 

Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič, predseda OZ  

č. tel.:  +421 903 669 961 

e- mail: sms.aura@gmail.com 

 

 

26. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo 

 

Verejný obstarávateľ predkladá v prílohe Návrh zmluvy o dielo.  

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením stavby 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 

Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a verejným obstarávateľom (konečným 

prijímateľom pomoci) a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.  

 

Oprávnené osoby sú bližšie definované v Článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok 

k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvoria Prílohu č. 1 k Zmluve 

o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021M851-221-10. 

 

mailto:sms.aura@gmail.com
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Úspešný uchádzač bude mailom vyzvaný na uzatvorenie Zmluvy o dielo, ktorá nadobudne 

účinnosť v prípade schválenia verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratného 

finančného príspevku. 

 

27. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

 

Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia 

ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 

Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.  

 

 

28. Zrušenie verejného obstarávania: 

 

Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie , ak 

 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom 

obstarávaní, 

  nedostal ani jednu ponuku, 

 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným 

obstarávateľom, 

  poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli verejné obstarávanie. 

 

29. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

Uchádzač doručí ponuku v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 19) poštou, kuriérom 

alebo osobne, v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo 

miesta podnikania uchádzača s označením „SÚŤAŽ“ a s heslom súťaže ,,Rekonštrukcia 

predškolského zariadenia AURA  NEOTVÁRAŤ“. 

 

 Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami výzvy na predloženie 

cenovej ponuky. 

 

Prílohy: 

1. Návrh na plnenie kritérií 

2. Návrh Zmluvy o dielo 

3. Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer 

 

V Humennom, dňa 11.12.2018 

 

 

 

 

 

 

     Ing. Mgr. Rudolf Gregorovič, v. r. 

Predseda občianskeho združenia AURA 


