
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky 
V rámci realizácie cenového prieskumu pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky 
(ďalej len PHZ) v zmysle zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), 
dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky pod názvom: 

 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie parkoviska a časti miestnej 
komunikácie, a na rekonštrukciu chodníkov pre peších na ul. „Kišperjéš““ 

 
 Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ:  Obec Milhosť 
Sídlo:     Milhosť 6, 044 58 Milhosť 
Štatutárny zástupca:  Ing. Štefan Nagy - starosta obce 
IČO:    31 947 034 
DIČ:    2021245699 
IČ DPH:   neplatca DPH 
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie: Ing. Štefan Nagy 
Kontakt:     055 696 27 94 
E-mail:    sekretariat@obecmilhost.eu 
 

2. Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky je „Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie parkoviska 
a časti miestnej komunikácie, a na rekonštrukciu chodníkov pre peších na ul. „Kišperjéš““.  

Predmet zákazky musí byť vyhotovený v súlade s Opisom predmetu zákazky uvedený v bode 
č. 6 tejto Výzvy.  

 
3. Obhliadka miesta pred vypracovaním cenovej ponuky 

Pred vypracovaním projektovej dokumentácie  verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemca 
uskutočnil obhliadku jednotlivých úsekov rekonštrukcie a vybudovania, aby si sami overili 
potrebný rozsah prác a získali potrebné informácie a podklady nevyhnutné na prípravu 
a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem 
potrebných prác na  vypracovanie  projektovej dokumentácie na skutkový stav. Účasť na 
obhliadke je na zvážení záujemcu.  Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.  
Miesto začiatku obhliadky: Obecný úrad Milhosť, Milhosť 6, 044 58 
 
Geodetické zameranie jednotlivých oblastí predmetu zákazky tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy! 

 



4. Miesto dodania služby – projektovej dokumentácie:  Obecný úrad Milhosť  
Milhosť 6, 044 58  Milhosť 

5. Číselný kód CPV: 
71000000-8     Kategória služby  
71320000-7 Inžinierske projektovanie 
 

6. Opis predmetu zákazky 
6.1. Predmetom zákazky je „Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie 

parkoviska a časti miestnej komunikácie, a na rekonštrukciu chodníkov pre peších na ul. 
„Kišperjéš““. 

6.2. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie musí byť spracovaná 
v celom rozsahu v zmysle platných noriem, vyhlášok a požiadaviek na predmet zákazky.  

6.3. Vypracovaná projektová dokumentácia musí obsahovať – realizačný projekt (RP), vrátane 
odborného autorského dohľadu, a to : 

 na vybudovanie parkoviska pri dome č. 78 - na parcele č. 420/10, parc. č. 420/29,a na  
časti par. č. 401/3, 

 na vybudovanie časti miestnej komunikácie pred domom č. 130 (na parc. č. 397; parc.  
č.; 13/3, 19/3) 

 na rekonštrukciu chodníkov a odvodňovacieho kanálu na odtok dažďovej vody na ulici 
„Kišperjéš“ – parc. č. 151/90, parc. č. 151/45, parc. č. 401/1. 

6.4. Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Milhosť. 
6.5. Minimálny rozsah realizačného projektu a jednotlivých stavebných objektov: 

- Spevnené plochy, chodníky – konštrukčné a materiálové riešenia nového stavu 
v podrobnosti potrebnej pre realizáciu projektu 

- Vizualizácia – v rozsahu jedného celkového pohľadu zhora (z nadhľadu) a dvoch 
detailných pohľadov. 

- Plán organizácie výstavby. 
 

7. Rozsah projektovej dokumentácie:  
- technická správa,  
- vzorový priečny rez,  
- celková situácia stavby  
- situácia stavby na kópií z katastrálnej mapy  
- položkový rozpočet, 
- výkaz výmer, 
- projekt organizácie dopravy počas výstavby. 

 
7.1. Položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov 

a musí obsahovať konkrétne výpočty jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, 
množstvá a pod.) 

7.2.  Vypracovanie projektovej dokumentácie  v uvedenom stupni znamená, že 
dokumentácia bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a podkladom pre 
verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. 
 



7.3. Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať v podrobnosti realizačného projektu, 
jednoznačne, s presným a podrobne spracovaným  výkazom výmer, ktorý bude súčasťou 
súťažných podkladov na výber dodávateľa realizácie rekonštrukcie a stavby. Realizačný 
projekt musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku. Objednávateľ vyžaduje odovzdať 
grafickú i textovú časť RP: 

 v písomnej tlačenej forme v 4-och vyhotoveniach, (výkaz výmer, rozpočet v dvoch 
vyhotoveniach) 

 v elektronickej forme na CD nosiči – grafickú časť vo formáte súborov DWG a DGN 
v súradnicovom systéme S-JSTK, tabuľkovú časť (rozpočet a výkaz výmer s výpočtom 
množstiev) vo formáte XLS, textovú časť vo formáte DOC 

 v elektronickej forme na CD nosiči – grafickú časť, textovú časť a tabuľkovú časť v PDF. 
 

Predmet zákazky musí byť spracovaný v súlade so: 
- zákonom č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhláškami MŽP 

SR 453/2000 Z.z. a 532/2002 Z.z., 
- príslušnými STN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu, 
- zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.), čo znamená, 
že nie je možné v PD uvádzať obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by 
odkazovali na konkrétny výrobok či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov. 
 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Milhosť formou bezhotovostného 
platobného styku, pričom preddavky (zálohy) nebudú poskytnuté. Verejný 
obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby. Lehota 
splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

9. Cena  

Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: 

- ako cena celkom bez DPH,  
- výška a sadzba DPH a  
- cena celkom vrátane DPH (Príloha č. 1).  

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady spojené s prácami na 
zákazke, a to najmä náklady na zhotovenie diela, dopravu, konzultácie s verejným 
obstarávateľom, materiál, práce jednotlivých profesistov a pod. 

10. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky: 
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená ako najnižšia cena z predložených 
cenových ponúk bez DPH.  

 
 
 



11. Dôležité informácie: 
Pokiaľ predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude výsledkom tohto cenového 
prieskumu, nepresiahne výšku finančného limitu zákazky s nízkou hodnotou, verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť ponuky pre účely vyhodnotenia, t. j. verejný 
obstarávateľ môže vykonať výber úspešného uchádzača na základe kritéria – 
najnižšia cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH. 
 

12. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na dodanie 
celej zákazky, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“. 
 

13. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 
 

14. Lehota viazanosti cenových ponúk: 31.12.2020 
 

15. Lehota/miesto na predkladanie cenových ponúk: 
Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 28.7.2020 (vrátane)  do 15:00 hod. 
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté 
do súťaže a teda nebudú vyhodnocované. 
 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
 
Ponuky je možné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom, poštou alebo e-mailom.  

Ak uchádzač predloží ponuku e-mailom na adresu sekretariat@obecmilhost.eu, do 
predmetu správy uvedie Cenová ponuka – „PD na vybudovanie parkoviska 
a rekonštrukciu chodníkov na ulici „Kišperjéš““ . Všetky doklady v zmysle tohto bodu 
sa predkladajú vo formáte PDF (scan). 

V prípade doručenia poštou alebo osobne, musí byť ponuka v stanovenej lehote 
doručená na adresu:    Obec Milhosť 

Milhosť 6 
044 58 Milhosť 

Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom 
obstarávania „Cenová ponuka – „PD na vybudovanie parkoviska a rekonštrukciu 
chodníkov na ulici „Kišperjéš““, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a 
uchádzača. 
Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 
nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani 
dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky 
vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení 
ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Ponuky sa predkladajú v 
slovenskom jazyku a v mene EUR. Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom 
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (požaduje sa scan úradne 
osvedčeného plnomocenstva). 
 



16. Termín otvárania ponúk: 29.7.2020 o 10:00 hod, OcÚ Milhosť. 
 

17. Podmienky účasti uchádzačov: 
17.1. Vyplnená príloha č. 1: NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
17.2. Vyplnená príloha č. 2: POLOŽKOVITÝ ROZPIS  
17.3. Vyplnená príloha č. 3: Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo 

verejnom obstarávaní 
17.4. Osobné postavenie: 

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie 
dokladmi podľa § 32 ods. 1 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi  -fotokópia dokladu 
o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky ( napr. výpis 
z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov alebo iné 
oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. Overenú fotokópiu predloží potom 
iba vybratý uchádzač. 

2. Osvedčenie (kópiu) o odbornej spôsobilosti projektanta – kategória inžinierske stavby, 
ktorý bude uvedený v ZoD, v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z.z. v znení neskorších 
zmien a doplnkov, s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom odborne spôsobilej 
osoby. 

3. Zoznam projektantov, ktorí sa zúčastnia na vypracovávaní PD. Zmluvný zodpovedný 
projektant bude zodpovedný za to, že všetci členovia projekčného kolektívu vlastnia 
odbornú spôsobilosť pre vybrané činnosti. Uvedený doklad predloží potom iba 
vybratý uchádzač. 

4. Zoznam referenčných projektov – minimálne 1 zákazku podobného rozsahu 
a charakteru (komunikácie) – pri jednotlivých referenciách musí byť uvedený rozsah 
projektových prác, cena diela, názov investora a jeho kontakt. 

 
18. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých 
požadovaných dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. 
 

19. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia celková cena tovaru v Eur (vrátane DPH). 
V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. O 
skutočnosti, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní uchádzač v ponuke. Ponuková 
cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých 
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na 
predloženie ponuky. 
 

20. Typ zmluvy:    Zmluva o dielo 
Podpísaná Zmluva o dielo (návrh) bude požadovaná od víťazného uchádzača do 5 
pracovných dní odo dňa oznámenia výsledkov, pričom verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo jej úpravy. 
 



21. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Lehota na vypracovanie PD bude do 6 týždňov od doručenia podpisu Zmluvy o dielo.  
 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
1. Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu 

verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk.  
2. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Do vyhodnotenia budú zaradené 

ponuky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo 
výzve na predkladanie ponúk. Bude sa posudzovať splnenie podmienok účasti 
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a jeho časti súťažných podkladov 
spôsobom SPLNIL-NESPLNIL. Ak bude uchádzač hodnotený aspoň v jednom prípade 
„NESPLNIL“, bude zo súťaže vylúčený.  

3. Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému 
uchádzačovi v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku 
prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.  

4. Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky 
účasti a ponúkol najnižšiu cenu za dodanie služby.  

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
obstarávanie zrušiť v prípade ak:  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 
výzve;  

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;  
- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;  
- nebude predložená ani jedna ponuka.  
6. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 

obstarávaní.  
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať dielo do výšky krytia finančných 

prostriedkov rozpočtom obstarávateľa.  
9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné 

obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky bez udania dôvodu.  
 
S pozdravom        
 
 
V Milhosti, dňa 13.07.2020   .......................................................... 
        v.r. Ing. Štefan Nagy - starosta obce 
 
 
Prílohy:  
Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1) 
Položkovitý rozpis (Príloha č. 2) 
Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č. 3) 
Scan geodetického zamerania (Príloha č. 4    Geodetická technická správa   

 +   Situácia – predrealizačné zameranie) 


