
Výzva na predloženie ponuky 
 
Obec Šarišská Trstená , 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: 
 

„Šarišská Trstená - Kanalizácia  A ČOV + rómska osada“ 
 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov verejného obstarávateľa: Obec  Šarišská Trstená 

Sídlo: Šarišská Trstená, Šarišská Trstená 42, 082 14  Pušovce 
Štatutárny zástupca: Jaroslav Fogaš, starosta obce 

IČO: 00690589 
DIČ: 2021302976 

Telefón: 051/ 7997719      
E-mail: obecstrstena@gmail.com 

Internetová stránka: https://www.obecsarisskatrstena.sk/ 
  

1.Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Euro in 99, Prakovce 295, 055 62, Mgr. 
Drajna Peter, 0911 074 057, 0905 151 078, drajnap@post.sk 
2. Miesto doručenia ponuky: elektronicky mailom na: drajnap@post.sk, osobne alebo 
poštou 
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: ( osobne alebo poštou  ) - Euro in 99, Prakovce 
295, 055 62, Mgr. Drajna Peter, 0911 074 057, 0905 151 078 
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do 
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Uchádzač vloží ponuku do samostatného 
obalu.  Obal musí byť uzatvorený. 
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
· adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
· adresu uchádzača, 
(Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania 
uchádzača.) 
· označenie heslom:                                   NEOTVÁRAŤ  

,, Šarišská Trstená - Kanalizácia  A ČOV + rómska osada“  
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo ( príloha č. 5 ) 
5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Objekt : SO 01 Splašková kanalizácia 
Popis objektu: Rieši splaškovú kanalizáciu v obci Šarišská Trstená z PVC potrubia DN 300 
mm pre všetky rodinné domy v rómskej osade a predĺženie kanalizácie stoky A nerómska 
časť. Obec Šarišská Trstená má čiastočne vybudovanú splaškovú kanalizáciu v obci so 
svojou čistiacou stanicou odpadových vôd. V časti kde sa nachádza rómska osada 
splašková kanalizácia nie je vybudovaná. 
Návrh technického riešenia: Pre odkanalizovanie rómskej osady je potrebné dobudovať 
stoku C v celkovej dĺžke 101,5m potrubím PVC SN8 DN300. Pre odkanalizovanie rómskej 
osady sa musí vybudovať aj stoka C2 DN 300 PVC SN8 v celkovej dĺžke 40,0 m. Splaškové 
vody budú odvedené gravitačne splaškovými stokami C-dokončením a stokou C2. Uvedené 
odpadové splaškové vody budú odvedené do jestvujúcej ČOV a po prečistení do potoka 
Trstianka. Každý objekt- rodinný dom sa pripojí na stokovú sieť samostatnou prípojkou DN 
150 ukončenou revíznou šachtou 1,0 m za hranicou na pozemku. V danom projekte sa 
uvažuje iba s osadením odbočkovej tvarovky, ktorá bude zazátkovaná. Návezne na 
kanalizáciu v rómskej osade sa bude stavať aj pokračovanie stoky A od revíznej šachty S7 
po revíznu šachtu S10 z potrubia PVC SN8 DN300 v celkovej dĺžke 88,0m čo predstavuje 
50% nákladov z rómskej časti. Trasovanie navrhovaných stôk budú vedené v zelenom páse 
alebo v miestnych cestách. 
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6. Predpokladaná hodnota zákazky: 65 566,57 € bez DPH Výsledná PHZ určená podľa § 6 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní stanovená na základe rozpočtu 
povereného spracovateľa projektovej dokumentácie Ing. Jana Bačova,  
7. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Šarišská Trstená , Prešovský samosprávny 
kraj, Okres Prešov,  
8.Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  
Termín dodania predmetu zákazky je do 120 dní odo dňa odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi   
9. Podklady (prílohy) k výzve na predloženie cenovej ponuky: 

 Bez úhrady sú súčasťou výzvy  
10. Vysvetlenie. 

 V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, 
môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej 
osoby elektronickou poštou na adrese: drajnap@post.sk.  

 Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve 
na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym 
záujemcom najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk  

11. Financovanie predmetu zákazky:  Na základe schválenej žiadosti o NFP – kód výzvy 
OPLZ-PO6-SC611-2020-2 - Výzva zameraná na podporu dobudovania inžinierskych sietí 
(kanalizácia, prístup k pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych komunít a 
vlastných zdrojov objednávateľa ( spolufinancovanie vo výške 5%  )   

 Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia.  

 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky 
12.Lehota na predloženie ponuky: 25.04.2022 do 10:00 hod  

 Spôsob predloženia ponuky: elektronicky mailom, osobne, poštou.  
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke  
13.1. Cena musí byť stanovená podľa § 3 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.  
13.2. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách.  
13.3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v 
zložení:  
13.3.1. cena bez DPH,  
13.3.2. výška DPH v %,  
13.3.3. výška DPH v EUR,  
13.3.4. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  
13.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.  
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia 
ponúk: 

 Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritéria najnižšia cena  

 Kritérium č.1: Názov: Najnižšia cena vrátane DPH.  

 Kritérium č.1 bude určené v zmysle bodu 13. tejto výzvy, t.j. celkovej ceny, ktorú bude 
verejný obstarávateľ za poskytnuté služby platiť, úspešným uchádzačom bude 
uchádzač s najnižšou cenou vrátane DPH, poradie ostatných uchádzačov sa určí 
podľa výšky ich ponukových cien.  

15. Pokyny na zostavenie ponuky: 

 Ponuka sa predkladá elektronicky mailom, poštou alebo osobne.  

 Ponuky je potrebné doručiť do dňa 25.04.2022 do 10:00 hod.  

 Na adresu Euro in, Mgr. Drajna Peter, Prakovce 295, 055 62.  

 Doručenie cenových ponúk v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 
drajnap@post.sk s označením v kolónke Predmet: „Šarišská Trstená - Kanalizácia  
A ČOV + rómska osada“   
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 Ponuky predkladať v slovenskom jazyku a v €. Ponuka predložená uchádzačom musí 
obsahovať nasledovné doklady: titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený 
menný zoznam všetkých predkladaných dokumentov, identifikačné údaje uchádzača 
(Príloha č. 1): obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania, s 
kontaktným miestom (telefón, e-mail ), podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov uchádzač vyhotoví 
doklad „Identifikačné údaje uchádzača“, v ktorom uvedie identifikačné údaje za 
každého člena skupiny. Tento musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny a opečiatkovaný 
pečiatkou každého člena skupiny.  

 Návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača (podľa Prílohy č. 2)  

 Písomné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že 
uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo 
výzve na predloženie ponúk, súťažných podkladoch a akceptuje v plnom rozsahu 
obchodné a zmluvné podmienky uvedené v tejto výzve. Obchodné podmienky 
Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác (Príloha č. 3).  

 Subdodávateľské plnenie predmetu zákazky: verejný obstarávateľ požaduje od 
uchádzačov, aby v zmysle § 41 ods.1 ZVO v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý 
majú v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety 
subdodávok ( Príloha č.4) 

  Podpísaný návrh Zmluvy o dielo a  ocenený výkaz výmer – podpísaný 
a opečiatkovaný , ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov, s uvedením návrhu 
uchádzača na plnenie kritéria, t.j. ceny (Príloha č. 5). 

  Neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie ponúk je neocenený výkaz výmer - 
Príloha č.6 pre predmet obstarávania, ktorý verejný obstarávateľ žiada oceniť v 
predloženom rozsahu a obsahu pri dodržaní odporúčaných stavebných postupov.  

 Verejný obstarávateľ nepripúšťa zmenu rozsahu a obsahu v predmete obstarávania 
uvedeného vo výkaze výmer. Výkaz výmer uchádzač predloží v xls. formáte alebo 
„ekvivalent“ zavzorcovaný funkciou ROUND na dve desatinné miesta. 

 neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné 
riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo 
predložené. Vyhodnotené bude iba základné riešenie  

 čestné vyhlásenie  ( príloha č. 3) o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. 
uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, úspešný 
uchádzač predloží k podpisu zmluvy o dielo kópiu oprávnenia u  právnických osôb 
napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského 
registra,    

 čestné vyhlásenie  ( príloha č. 3)  o tom, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, 
úspešný uchádzač predloží k podpisu zmluvy o dielo kópiu potvrdenia príslušného 
súdu nie staršiu ako tri mesiace. 

  čestné vyhlásenie  ( príloha č. 3) o tom, že nemám evidované nedoplatky na 
poistnom na sociálne poistenie, zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu 
pohľadávky, úspešný uchádzač predloží k podpisu zmluvy o dielo kópiu potvrdenia 

 čestné vyhlásenie( príloha č. 3) o tom, že nemá evidované daňové nedoplatky voči 
daňovému úradu, úspešný uchádzač predloží k podpisu zmluvy o dielo kópiu 
potvrdenia príslušného úradu nie staršie ako tri mesiace  

 čestné vyhlásenie  ( príloha č. 3) - spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo 
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

 žiadame o zoznam troch overiteľných a ukončených stavbách , ktoré záujemca 
realizoval v predmete obstarávania -  príloha č.1 



 V prípade, ak uchádzač nepredloží všetky uvedené doklady, nebude zmluva o dielo 
podpísaná.  

 Žiadame záujemcov o overiteľné a reálne nacenenia rozpočtu – v prípade dožiadania 
obstarávateľom je záujemca povinný predložiť overiteľné zdroje pre výpočet 
nacenenia a cenové ponuky z dobou trvania cenovej ponuky.  

 verejný obstarávateľ si v súlade s § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a v 
súvislosti s realizáciou spoločensky zodpovedného verejného obstarávania, vyhradil 
osobitnú podmienku plnenia zmluvy spočívajúcu v splnení  zmluvnej podmienky – 
záväzku Zhotoviteľa zamestnávať 2 osoby patriace k marginalizovanej rómskej 
komunite (MRK), a ktoré sú zároveň nezamestnané (pričom uprednostnené budú 
dlhodobo nezamestnané osoby) počas minimálne 50 % doby určenej pre realizáciu 
diela. 

  Osobitná zmluvná podmienka  Záväzok Zhotoviteľa je uvedená a definovaná 
v Článku 8 podmienky zhotovenia a odovzdania diela, návrhu zmluvy o dielo, ktorý 
tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov tejto výzvy 

 V  prípade neoveriteľných cenových ponúk nebudú tieto cenové ponuky akceptované.  

 Začiatok realizácie po podpise zmluvy o NFP je plánovaný na 06/2022 
 

16. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky. 

 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a 
jeho okolia tak, aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať 
na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu 
zákazky. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie 
požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u 
kontaktnej osoby určenej pre obhliadku miesta uskutočnenia prác. Výdavky spojené s 
obhliadkou miesta dodania požadovaného predmetu zákazky idú na ťarchu 
záujemcu.  

 Konzultácia s investorom stavby o rozsahu riešeného územia spojená s obhliadkou 
územia priamo u starostu obce.  

 
Obec Šarišská Trstená 

Sídlo: Obecný úrad Šarišská Trstená, Šarišská Trstená 42, 082 14  Pušovce 
Štatutárny zástupca: Jaroslav Fogaš, starosta obce 

IČO: 00690589 
DIČ: 2021302976 

Telefón: 051/ 7997719      
E-mail: obecstrstena@gmail.com 

  
17. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 25.04.2022 o 11.00 hod na 
adrese Prakovce 295, 055 62. 

 Postup pri otváraní ponúk: bez účasti uchádzačov  
18. Lehota viazanosti ponúk: 12.12.2022 
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi Euro in 99, Prakovce 295, 055 62, 
Mgr. Drajna Peter, 0911 074 057, 0905 151 078, drajnap@post.sk 
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 Po vyhodnotení ponúk úspešný uchádzač predloží podpísanú Zmluvu o dielo podľa 
prílohy č.5 tejto výzvy v 2 vyhotoveniach vrátane všetkých príloh.  

 
 
 
 
 

 12.04.2022 Spracoval: Mgr. Drajna Peter, osoba poverená 
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Prílohy: predloženie 
Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača - doc. ( cez mail – scan ) 
Prílohač. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria – doc. ( cez mail – scan ) 
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača – doc. ( cez mail – scan ) 
Príloha č.4- Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch–doc.(cez mail–scan ) 
Príloha č. 5 - Zmluva o dielo – návrh – doc.  ( cez mail – scan ) 
Príloha č. 6 – neocenený výkaz výmer-  ( xls ) - (cez mail v xls podobe a scan ), poštou a 
osobne - neprepisovateľné CD ( xls ) a scan 
Príloha č. 7 – projektová dokumentácia ( pdf )  
 
  
 
 

 
  

 
 
 

  
 


