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Výzva na predloženie ponuky. 

 

MESTO LIPANY 
Krivianska 1, 082 71  Lipany 

 
 
 
 

   
  
   

 
 

Č. j.: Li-2021/07785-MsÚ 
 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Mesto Lipany so sídlom Krivianska 1, 082 71  Lipany, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 
písm. b)  zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                    
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO                   
na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 

 „Lipany, pešie komunikácie k rómskej osade a rekonštrukcia MK“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Mesto Lipany 

Sídlo: Krivianska 1, 082 71  Lipany 

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta 

IČO: 00327379         

DIČ: 2020711572         

Tel.: 051 / 488 11 50 

E-mail: primator@lipany.sk, zuzana.urdova@lipany.sk 

Internetová stránka: www.lipany.sk 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71  Lipany 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Zuzana Urdová, tel. č.: 051 / 488 11 50 

4. Predmet obstarávania: 
Predmet a názov zákazky: „Lipany, pešie komunikácie k rómskej osade a rekonštrukcia MK“ 
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby „Lipany, pešie 
komunikácie k rómskej osade a rekonštrukcia MK“, ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov 
SO 01 Pešie komunikácie, SO 02 Nasvetlenie priechodu pre chodcov, SO 03 – Lávka pre peších a 
SO 04 Úprava účelovej komunikácie v športovom areáli na ul. kpt. Nálepku. 
Druh zákazky: práce. 
CPV kód: 45000000-7 – Stavebné práce, 45221113-7 - Stavebné práce na mostoch pre peších 
45233161-5 - Stavebné práce na stavbe chodníkov, 45233220-7 - Práce vrchnej stavby ciest, 
45236000-0 - Stavebné práce na stavbe plôch. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo podľa § 536 a násl. 
Obchodného zákonníka. (ďalej len „Zmluva“).  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby „Lipany, pešie komunikácie k rómskej 
osade a rekonštrukcia MK“, ktorá pozostáva z dvoch samostatných stavieb za účelom dobudovanie 
základnej technickej infraštruktúry. 
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Stavebné práce stavby Lipany - pešie komunikácie k rómskej osade tvoria tieto stavebné objekty: 
SO 01 Pešie komunikácie, SO 02 Nasvetlenie priechodu pre chodcov a SO 03 – Lávka pre peších. 
Predmetná stavba rieši dobudovanie komunikácie pre peších k rómskej osade. 
Stavebné práce stavby Úprava účelovej komunikácie v športovom areáli na ul. kpt. Nálepku,. Lipany 
pozostávajú zo stavebného objektu SO 04 Úprava účelovej komunikácie v športovom areáli na ul. 
kpt. Nálepku. Predmetná stavba rieši rozšírenie existujúcej účelovej komunikácie v športovom areáli 
(pozdĺž futbalového ihriska), ktorá umožňuje prístup k navrhovanej materskej škole. 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré 
sú prílohami tejto výzvy. 
 

Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ je možné nahradiť ekvivalentnou ponukou 
(ekvivalentom). Ak sa vo výzve na predloženie ponuky, výkaze výmer alebo projektovej dokumentácii 
nachádza akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ (názov výrobku, materiálu alebo výrobcu), 
uchádzač môže použiť jeho ekvivalent, ktorý však musí obsahovať minimálne technické požiadavky 
a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované (umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s 
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami). V prípade uplatnenia 
ekvivalentov navrhnuté ekvivalenty uchádzač uvedie priamo do oceneného výkazu výmer (príloha 
výzvy a farebne ich vyznačí). 
 

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je 
možná na základe požiadavky záujemcov. Záujemcovia majú možnosť vykonať obhliadku miesta 
dodania predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať 
na prípravu a spracovanie ponuky. Termín obhliadky si môžu záujemcovia dohodnúť vopred 
telefonicky na tel. č.: 051 / 488 11 73 (Ing. Štefan Kušnír). Náklady spojené s obhliadkou znášajú 
záujemcovia bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  178.956,62 EUR bez DPH.  

8. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Lipany, k. ú. Lipany. 

9. Termín dodania (plnenia) predmetu zákazky (lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu 
zákazky alebo trvanie zmluvy): 
Začiatok realizácie stavebných prác: do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. 
Ukončenie realizácie stavebných prác: najneskôr do 6 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou tejto 
výzvy. 

11. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskej 
únie v rámci Operačného programu: Ľudské zdroje, spolufinancovaný fondom: Európsky fond 
regionálneho rozvoja,  Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou  
marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, 
ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, 
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam 
bývania, štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 
nebude poskytovať zálohy a preddavky.  

12. Lehota na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné predložiť do 01.03.2021 do 11:00 hod.  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo iným doručovateľom alebo emailom.  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Jediným kritériom vyhodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky / konečná cena 
za predmet zákazky v prípade neplatcu DPH. Každá ponuka bude vyhodnotená samostatne, 
priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou – najnižšou cenou za daný predmet 
zákazky dostane priradené prvé miesto a ďalším v poradí budú priradené miesta podľa výšky 
navrhovanej ceny. 

Ak bude predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek 
na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritériá 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. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný 
obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného 



 

 
3 
 

obstarávania neuspeli. Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuky bude zaslané oznámenie 
o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

15. Podmienky účasti:  
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť: 
 Čestné vyhlásenie - v ktorom uchádzač vyhlási, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO (uchádzač je oprávnený 
uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky a nemá uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo 
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu). Verejný obstarávateľ informuje 
uchádzačov, že nevyžaduje predkladať od uchádzačov doklady napr. výpis z obchodného 
registra, výpis zo živnostenského registra alebo živnostenské oprávnenie.  Túto skutočnosť si 
verejný obstarávateľ overí v dostupných informačných systémoch /www.orsr.sk, www.zrsr.sk, 
www.uvo.gov.sk/ (Príloha č. 2). 

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  
- Uchádzač predloží cenovú ponuku v slovenskom alebo českom jazyku verejnému 

obstarávateľovi: 
 v prípade doručenia prostredníctvom pošty iného doručovateľa alebo osobne                            

v zalepenej obálke s označením: „Súťaž – neotvárať“ a s označením heslom súťaže 
„Lipany, pešie komunikácie k rómskej osade a rekonštrukcia MK“. Na obálke bude 
zároveň uvedené označenie uchádzača a verejného obstarávateľa; 

 v prípade doručenia prostredníctvom emailu uchádzač zašle ponuku na emailovú adresu 
zuzana.urdova@lipany.sk, pričom do predmetu správy uvedie „Súťaž – neotvárať – 
Lipany, pešie komunikácie k rómskej osade a rekonštrukcia MK“.  

- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa 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. 

- Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR ktorá bude 
celkovou konečnou cenou za celý predmet zákazky. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH 
upozorní a uvedie v ponuke označením „Uchádzač nie je platcom DPH“. V takomto prípade je 
ním predložená cena ako konečná a nemenná a bude považovaná za celkovú cenu, ku ktorej 
nedôjde k navýšeniu v prípade, že uchádzač sa stane v čase plnenia zákazky platcom DPH 
(zmena postavenia úspešného uchádzača na platcu DPH). 

- Miesto predkladania ponúk: Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71  Lipany.  
- Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  
- Rozdelenie plnenia zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku je potrebné 

predložiť na celý predmet zákazky. 
- Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

- Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk /Príloha č. 1/, 
- Čestné vyhlásenie - doklad, v ktorom uchádzač vyhlási, že spĺňa podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO (uchádzač je 
oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím                           
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu) podľa 
bodu 8. Podmienky účasti, tejto výzvy, nie je mu známy dôvod na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. f) ZVO a spĺňa/splní podmienku v zmysle ZVO týkajúcu sa povinnosti 
zápisu do registra partnerov verejného sektora (ak je relevantné), vrátene jeho 
subdodávateľov (ak je relevantné) /Príloha č. 2/, 

- Cenovú ponuku uchádzača – ocenený výkaz výmer – rozpočet v tlačenej forme /Príloha 
č. 3/. 

17. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 01.03.2021 o 13:00 hod. na Mestskom úrade 
Krivianska 1, 082 71  Lipany, v zasadacej miestnosti. 

18. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.  

19. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2021.  

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Miroslav Kovalík, osoba vykonávajúca 
proces verejného obstarávania, tel. č.: 0907 290 909, email: orimtendersro@gmail.com. 
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21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie  podľa § 40 
ods. 6 písm. f) (konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).  

- Verejný obstarávateľ v súlade § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo 
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
/ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“/) a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora (§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z.) alebo ktorých subdodávatelia alebo 
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, (zákon o registri partnerov verejného sektora) ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon      o registri 
partnerov verejného sektora) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora (§ 18 
zákona č. 315/2016 Z. z.). 

- V zmysle § 41 ods. 3 ZVO verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve 
najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje                  
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia. Úspešný uchádzač je povinný oznámiť v zmysle § 41 ods. 4 ZVO verejnému 
obstarávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a zmenu subdodávateľa vrátane 
údajov o novom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 3 ZVO. 

- Verejný obstarávateľ v zmysle § 2 ods. 5, písm. p) ZVO určuje osobitné podmienky plnenia 
zmluvy týkajúcich sa sociálneho hľadiska.  
Verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 ZVO aplikuje: 
 sociálny aspekt vrátane povinnosti zhotoviteľa stavebných prác zamestnať podľa zákona     

č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby počas doby realizácie diela a 
obsadí ich zamestnancami, ktorí spĺňajú kumulatívne nasledovné predpoklady:  
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby, 

Osobitné podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo. 
- Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po splnení dvoch odkladacích 

podmienok: 
1. zverejnením povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám (nadobudnutie účinnosti dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia povinnou 
osobou), 

2. po overení procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP s kladným výsledkom 
predmetnej kontroly. 

- Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená 
podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže 
dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) stane účinnou. Po doručení 
správy z kontroly verejného obstarávania verejný obstarávateľ (objednávateľ) bezodkladne 
upozorní na túto skutočnosť úspešného uchádzača (zhotoviteľa). 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o dielo v prípade neschválenia 
verejného obstarávania poskytovateľom NFP. 

- Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon  kontroly/auditu 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

 
Lipany, 15.02.2021 
 

S úctou  
 
 

..........................................................  
 Ing. Vladimír Jánošík, v. r.               

       primátor mesta Lipany 
 
Prílohy:  

1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  
2. Čestné vyhlásenie  
3. Projektová dokumentácia a výkaz výmer 

4. Návrh zmluvy o dielo 


