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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na stavebné práce s názvom: 

 

     „ Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie  

  tepelného čerpadlá v Základnej škole v obci Šarišské Jastrabie“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ podľa § 7 , ods. 1 , písm. b ) ZVO   
Názov: Obec Šarišské Jastrabie  

        Sídlo: Obecný úrad , 065 48 Šarišské Jastrabie 257  
IČO: 00330213  
DIČ: 2020698867  

        Štatutárny orgán: PaedDr. Ľubomír Rešetár – starosta obce   
Kontaktná osoba:   Ing. Ladislav Glitta – osoba pre zodpovedná za VO  

E-mail:                         info@akpresov.sk  
Tel:                           0905 786 264 

 

2. Názov a opis predmetu zákazky: 
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre 
objekt základnej školy v obci Šarišské Jastrabie.  
Modernizácia rieši integrovanie kaskády plynového tepelného čerpadla do existujúceho zdroja tepla, čím 
sa zníži primárna energetická náročnosť.  
V súčasnosti je objekt zásobovaný teplom z existujúcej kaskády stacionárnych plynových kotlov značky 
Protherm , ktorá bude ponechaná. Navrhovaným zdrojom bude kaskáda plynového tepelného čerpadla 
vzduch/voda GAHP-A s tepelným výkonom maximálne 2x 41,7 kW (pri A7/W35). 
 
Ďalšie podrobnejšie informácie sú v poskytnutej Projektovej dokumentácii a v priloženom Výkaze výmer.  

        V prípade potreby, je možná obhliadka miesta, ktorú je treba vopred dohodnúť so starostom ,  

          PaedDr. Ľubomír Rešetár , tel. 0908 976 552. 

 

          Ak sa kdekoľvek vo Výzve , Výkaze – výmer , projektovej dokumentácií , alebo inej sprievodnej  

          dokumentácií objaví akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku , typ , výrobcu , výrobný postup ,  

          patent , krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby je možné nahradiť ekvivalentnou  

          náhradou , ktorá však musí obsahovať minimálne technické a kvalitatívne parametre ako pôvodne  

          navrhované . Ak uchádzač využije možnosť predložiť ekvivalentnú náhradu vyznačí to farebne vo  

          svojej ponuke v ocenenom položkovitom rozpočte. 

         

3. Druh zákazky:  
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
             Hlavné CPV:  45000000-7 Stavebné práce  
                                 42511110-5 Tepelné čerpadlá 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 134.493,43 EUR bez DPH 

 

6. Komplexnosť predmetu zákazky:  
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
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7. Variantné riešenie:  

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Miesto dodania: Základná škola , Šarišské Jastrabie 270 , LV 1873 , p. č. 694                          
Termín dodania: do 9 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska 

 
9. Podmienky účasti: 
 

9.1 Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e)
 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. musí preukázať, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať  
        stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač  
         ponuku.  
9.2 Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. f)                

zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. 
 

9.3    Uchádzač musí preukázať, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40  
        ods. 6 písm. f), t. j. konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými 
        účinnými opatreniami. 
 
9.4   Uchádzač musí preukázať splnenie podmienok účasti tykajúcich sa Technickej  
        spôsobilosti a odbornej  spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 , písm. b) zákona   
        343/205  Z. z.  :    
        Zoznamom stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia  verejného  
          obstarávania s uvedením cien , miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác . Zoznam musí byť  
          doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených  
          stavebných prác podľa obchodných podmienok , ak odberateľom ,  
          1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona  , dokladom je referencia , 
          2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení  
              potvrdí odberateľ , ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícií , vyhlásením  
              uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení , doplneným dokladom , preukazujúcim ich  
              uskutočnenie alebo zmluvný vzťah , na základe ktorého boli uskutočnené. 
          Požadovaním tejto podmienky účasti sa skúma schopnosť a skúsenosť uchádzača s realizáciou  
          zákaziek. Ich splnenie uchádzač preukáže realizáciou zákaziek , ktorých súčasťou bolo dodanie  
          a uvedenie plynových tepelných čerpadiel vzduch/voda do prevádzky v celkovej hodnote  
          minimálne 130.000,00 EUR bez DPH.   
  
          Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť  
          technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí  
          uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy  
          bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej  
          spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa  druhej vety preukazuje uchádzač písomným  
          čestným vyhlásením (prísľubom ) takejto inej osoby , že v prípade potreby bude uchádzačovi k dispozícií  
          na plnenie predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu alebo písomnou zmluvou  
          uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú  
          spôsobilosť alebo  odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne  
          svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.  
          Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej  
          spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32  
          ods. 1 , písm. e ) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky , na ktorú boli kapacity uchádzačovi  
          poskytnuté  a  písm. f ) ZVO ,  a  nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)  
          ZVO . 
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10. Obsah ponuky: 
10.1 Titulný list uchádzača s uvedením identifikačných údajov uchádzača – Príloha č. 1  

10.2  Návrh na plnenie kritéria – Príloha č. 2  

10.3  Čestné vyhlásenie – Príloha č. 3  

10.4  Ocenený výkaz výmer výkazu výmer v tlačenej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte MS Excel) 

           –  Príloha č. 1 ZoD  
           Rozpočet stavby s kalkuláciou ceny – vyplnený výkaz výmer podľa  jednotlivých  položiek,  
           potvrdený  oprávnenou  osobou  konať  v  mene  uchádzača (jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť  
           na dve desatinné miesta); všetky položky výkazu výmer musia byť ocenené ako súčin množstva  
           mernej jednotky a jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve desatinné miesta; uchádzač musí vyplniť  
           výkaz výmer v plnom rozsahu . 

10.5  Splnenie podmienok účasti podľa bodov :  9.1 , 9.2 , 9.3 . Uchádzač predloží vyplnenú Prílohu č. 3 . 

10.6. Splnenie podmienok účasti podľa bodu : 9.4 . Uchádzač predloží doklady podľa bodu 9.4 .  

10.7. Vyplnený a podpísaný Návrh Zmluvy o dielo – Príloha č. 5  

 
 

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

11.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 

11.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR. 
11.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú  

         zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

Zmluvná cena celkom bez DPH :  .................................. EUR 

Sadzba DPH 20 % :                          .................................. EUR 

Zmluvná cena celkom, vrátane DPH : .............................. EUR 

 

11.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 

 

12. Predkladanie ponúk:  

12.1 Spôsob a miesto predkladania ponúk:   
        Uchádzač predloží ponuku v listinnej podobe osobne alebo poštou resp. kuriérom na adresu : 
 
          Obec Šarišské Jastrabie , Obecný úrad , 065 48 Šarišské Jastrabie 257 
    

    Pri predkladaní ponuky uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Obal ponuky  

    musí byť uzatvorený. Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:  
          a) adresa verejného obstarávateľa  

  b) adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),  
  c) označenie: „Súťaž – neotvárať!"  
  d) heslo: „ Šarišské Jastrabie – TČ ZŠ “  
 

12.2 Lehota na predloženie ponúk:     do 26.03.2021 
12.3 Jazyk predkladania ponúk:  
        Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo v českom jazyku . 

 
13. Otváranie obálok s ponukami  

13.1  Obálky s ponukami sa otvárajú bez prítomnosti uchádzačov . 
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14. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa stanovených kritérií:  

14.1 Kritéria na hodnotenie ponúk za účelom výberu najnižšej ponuky  
        Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najnižšej ceny (§ 44 ods. 3 písm. c) 

zákona), t. j. najnižšia cena celkom, pre platcu DPH je to najnižšia cena s DPH,  pre neplatcu DPH je to 

najnižšia cena bez DPH.  

14.2 Uchádzač do svojho návrhu na plnenie kritéria uvedie svoju ponúknutú zmluvnú 

cenu v zložení: cena bez DPH, DPH a cena celkom v EUR vrátane DPH (resp. 

informáciu, či je uchádzač platcom DPH). 
 

14.3 Úspešným uchádzačom sa v danom postupe zadávania zákazky stane ten 

uchádzač, ktorého ponuka na základe pravidiel na uplatnenie kritéria na 

vyhodnotenie ponúk, bude mať najnižšiu cenu celkom. 
 

14.4 Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnocuje 

splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak 

relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie 

ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 

Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie 

podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v 

poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí 

spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Uvedené pravidlá 

nevylučujú, aby verejný obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet 

zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí 

predložili ponuku. 

 

15. Zdroj financovania zákazky:  
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z Operačného 

programu Kvalita životného prostredia, spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a 

štátnym rozpočtom (kód Výzvy : OPKZP-PO4-SC411-2019-61). 

 

16. Zmluva:  

16.1 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude Zmluva o dielo podľa § 536 a 

nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou na predkladanie 

ponúk a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.  
 
16.2  Uchádzačom bude informácia o výsledku oznámená formou elektronickej  
         komunikácie. 

 

17.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

17.1 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu 

alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a 

nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní 

v registri partnerov verejného sektora. 
 



 
 
 

    Obec Šarišské Jastrabie, 065 48 Šarišské Jastrabie 257  
 
 
 

17.2 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé 

zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená perom s 

nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo tlačiarenským 

výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú 

osobu čitateľný. 
 

17.3 Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve 

na predkladanie ponúk. 
 
17.4 Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením 

ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu 

zadávania zákazky. 
 
  
 
 

Dátum: 16.03.2021 
 
 
                                                                       PaedDr. Ľubomír Rešetár  
                                                                              Starosta obce  

 

Prílohy:  
č. 1 Identifikačné údaje  
č. 2 Návrh na plnenie kritérií 
č. 3 Čestné vyhlásenie  
č. 4 Príloha č.1 ZoD Výkaz výmer 
č. 5 Návrh Zmluvy o dielo   
č. 6 Projektová dokumentácia 

 


