
V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o 
zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

  
1.  Názov verejného obstarávateľa:       Obec Komárany          
                                                               Obecný úrad Komárany č. 136       
                                                               IČO: 00332488       
     Štatutárny zástupca : Jana Kráľová, starostka obce Komárany 
     tel.: + 421 57 4422126,  e-mail: ocu@komarany.sk        
     Kontaktná osoba pre styk so záujemcami :  RNDr. Vladimír Hričák 
     tel.: +421 915 185 9770, e-mail : hricak.vlado@gmail.co 
   
     adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.komarany.sk 
  
2. Názov zákazky  

“Rekonštrukcia kultúrneho domu Komárany – vykurovanie, osvetlenie”  
  
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 70 000,00 EUR bez DPH.  Verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako 
predpokladaná hodnota zákazky. 

 
4.  Opis predmetu zákazky  
     Predmetom zákazky je dodávka svietidiel, elektroinštalačného materiálu a montáž v rámci 

rekonštrukcie vnútorného osvetlenia, ďalej dodávka kotlov, čerpadiel, ventilov a ďalšieho 
materiálu k nim potrebného, montáž tepelných rozvodov a vykurovacích telies v budove 
kultúrneho domu v obci Komárany, ktorý pozostáva z viacúčelových priestorov kultúrneho 
domu a zázemia pre športový klub. Na predmet zákazky bude poskytnutá záruka 
minimálne dva roky. Zhotoviteľ – úspešný uchádzač pred realizáciou diela predloží 
objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi) projektovú dokumentáciu na celý predmet 
zákazky v dvoch palierových vyhotoveniach a v elektronickej podobe. 

 
     Súčasťou sú demontážne a montážne práce súvisiace so zabezpečením montáže nového 

systému osvetlenia a vykurovania, kabeláže, vypínačov a výmeny technicky zastaraných 
svietidiel s veľkým elektrickým príkonom s malou svietivosťou za nové technicky 
dokonalejšie LED svietidlá s menším príkonom elektrickej energie a väčšou svetelnou 
účinnosťou, výmena starých kotlov a rozvodov vykurovacích telies. Súčasťou montáže je 
aj zabezpečenie mobilných plošín resp. mobilného lešenia dopravy materiálu 
a spracovanie východiskovej revíznej správy elektrického zariadenia.  

 
     Úspešný uchádzač doručí projekt technického riešenia rekonštrukcie osvetlenia, 

elektrických rozvodov, elektrického rozvádzača, rekonštrukcie kotolne a tepelných 
rozvodov.  

 
     Nakladanie s odpadmi bude zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 

predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi vrátane dokladovania o naložení 
s odpadom. Prípadné škody alebo postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním 
povinnosti zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany 
správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči objednávateľovi 
z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote 
zhotoviteľ.  

 
     Zákazka musí byť vyhotovená podľa platných STN, technologických postupov, všeobecne 

záväzných technických požiadaviek na realizáciu, platných právnych, prevádzkových 
a bezpečnostných predpisov. Po zrealizovaní zákazky bude súčasťou jej odovzdania 
odovzdávajúci protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.  a doručenie.  



    
     Špecifikácia prác a dodávok tvorí príloha č. 2  tejto výzvy – rozpis prác a dodávok   
  
5. Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie prác.    
6. Kód CPV: 45000000-7 Stavebné práce 
                    71000000-8  Architektonické, stavebné. inžinierske a inšpekčné služby   
 
7. Výsledok verejného obstarávania : 
    Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným  

uchádzačom podľa podmienok stanovených v tejto výzve v súlade s ponukou úspešného 
uchádzača. 

  
8. Požadovaná lehota realizácie diela je 20 (dvadsať) dní odo dňa protokolárneho 

odovzdania miesta plnenia.  Vzhľadom na to, že sa jedná o živú prevádzku je možné, že 
práce budú vykonávané na etapy podľa pokynov verejného obstarávateľa  aj počas 
víkendov.  

  
9.  Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania  
     Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov -  z rozpočtu verejného 

obstarávateľa, formou bezhotovostného platobného styku, po dobu 60 kalendárnych 
mesiacov. Na predmet zákazky nebude poskytnutá zálohová platba.  Fakturácia bude 
uskutočnená po zrealizovaní a odovzdaní zákazky.  Predložená faktúra bude vystavená 
na základe preberacieho protokolu potvrdeného štatutárnym zástupcom verejného 
obstarávateľa. Faktúra bude vystavená za celý predmet zákazky s tým, že jej splatnosť 
bude rozložená do rovnomerných splátok v zmysle splátkového kalendára po dobu 60 
kalendárnych mesiacov. Celková cena dodaného diela bude obstarávateľom uhradená 
formou splátok bez navýšenia. Možnosť predčasného splatenia a možnosť mimoriadnych 
splátok bude vyšpecifikovaná v zmluve o dielo tak, že v prípade jej uplatnenia zo strany 
objednávateľa, bude zhotoviteľ akceptovať celkovú dohodnutú cenu diela bez 
akýchkoľvek navýšení. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v 
zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Ak faktúra nebude  obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po 
stránke vecnej či formálnej správne vystavená, bude vrátená na doplnenie alebo 
prepracovanie. 

  
10.    Podmienky účasti  
10.1  Osobné postavenie 
         Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny 
dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje. Verejný obstarávateľ si 
splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na portáli www.oversi.gov.sk 
alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie 
a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. Verejný 
obstarávateľ nezadá objednávku uchádzačovi, u ktorého existuje dôvod  na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Odôvodnenie primeranosti podmienok :  Požiadavka 
bola stanovená v súlade s platnou legislatívou.  

10.2  Finančné a ekonomické postavenie (§ 33 ZoVO) - Nevyžaduje sa. 
10.3  Technická a odborná spôsobilosť (§ 34 ZoVO)   
         Zoznam zrealizovaných zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je 

predmet zákazky za predchádzajúce tri roky v celkovom objeme minimálne  20 000 € 
s uvedením cien a odberateľov ako aj kontakt na osobu u ktorej je možné údaje overiť. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok :  Verejný obstarávateľ uvedenou podmienkou 
účasti overuje skutočnosť, či uchádzač má dostatočné skúsenosti s realizáciou služieb 
rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky v rovnakom, resp. 
porovnateľnom rozsahu. 



10.4  Technická alebo odbornej spôsobilosť (§ 34 ods. 1 písm. g) ZoVO) 
         Uchádzač predloží meno a kontakt na svojho zástupcu, resp. energetického 

špecialistu, ktorý bude dostupný pred realizáciou a taktiež počas realizácie zákazky na 
konzultačnú činnosť. Úspešný uchádzač predloží zápis o vykonaní školenia 
pracovníkov BOZP a PO v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. pred zahájením realizácie 
diela a platný doklad o odbornej spôsobilosti pre montáž plynových, tlakových 
a elektrických zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.  Odôvodnenie primeranosti 
podmienok: Verejný obstarávateľ predmetnou podmienkou overuje schopnosť 
uchádzača personálne zabezpečiť plnenie predmetu zákazky. 

10.5  Uchádzač alebo záujemca 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 alebo záujemca verejnému obstarávateľovi  
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej 
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač predložením čestného 
vyhlásenia, v ktorom takúto osobu identifikuje a vo vzťahu k nej vyhlási, že pri plnení 
zmluvy bude skutočne používať jej kapacity. V prípade, ak sa uchádzač stane 
úspešným, skutočnosť podľa druhej vety preukáže pred podpisom zmluvy písomnou 
zmluvou uzavretou s touto osobou. 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 a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 
h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať 
službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity 
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. V súlade s Výkladovým stanoviskom č. 
8/2016 Úradu pre verejné obstarávanie platí, že v prípade, ak uchádzač alebo 
záujemca využíva na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti technické a 
odborné kapacity inej osoby (tzv. inej osoby), táto osoba je povinná spĺňať podmienky 
účasti týkajúce sa osobného postavenia v rovnakom rozsahu, ako samotný uchádzač. 
Pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia tejto 
osoby bude verejný obstarávateľ postupovať podľa bodu 10.1 tejto výzvy.    

 
11.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk :  

     Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.  Uchádzač musí predložiť Návrh na 

plnenie kritériá, t.j. vyplnenú prílohu č. 1 tejto výzvy a Rozpis prác a dodávok, t.j. vyplnenú 

prílohu č. 2 tejto výzvy podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

Celková cena za realizáciu predmetu obstarávania musí byť v ponuke špecifikovaná v zmysle 

zák.č.18/1996 Z. z. o cenách ako cena pevná, úplná a nemenná. Cenu musí uchádzač uviesť ako 

celkovú cenu predmetu obstarávania, ktorá zahŕňa všetky náklady súvisiace s realizáciou 

predmetu obstarávania. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej 

zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy. Ceny 

budú vyjadrené v  € (eurách) a budú platné počas trvania zmluvy.  

 
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 23.09.2019 do 13:00 hod.  
  
13.  Miesto a spôsob predloženia ponúk : 
       Ponuku je možné predložiť LEN v elektronickej podobe  Ponuka bude doručená na 

adresu: ocu@komarany.sk Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: “Rekonštrukcia KD 
Komárany”. Všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača, budú oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na 
vyššie uvedenú  e-mailovú adresu.   

 
14.    Obsah ponuky :  
14.1  Doklady/dokumenty v súlade s bodom 10. tejto výzvy.  



14.2  Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1 tejto výzvy) a Rozpis prác a dodávok (Príloha č. 
2 tejto výzvy) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača 
vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť 
upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom. 

14.3  Vyhlásenie uchádzača podpísané oprávnenou osobou (príloha č. 3 tejto výzvy). 
14.4  Splnomocnenie pre osobu, ktorá je oprávnená podpisovať ponuku za uchádzača (ak sa 

uplatňuje).  
  
         Ak uchádzač nepredloží všetky náležitosti podľa bodu 14. tejto výzvy a nebude možné 

uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle ZoVO, nebude jeho ponuka hodnotená.  
  
15. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad 

alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené 
v českom jazyku.        

  
16. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý nebol z verejného obstarávania 

vylúčený a ktorý sa umiestnil na prvom (1) mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska 
splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je 
neverejné. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač  
bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.  

 
17. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 05.09.2019  
  
Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:  

- Príloha č. 1 -  Návrh na plnenie kritéria 
- Príloha č. 2 – Rozpis prác a dodávok 
- Príloha č. 3 – Vyhlásenia uchádzača  

 
 
V Komáranoch, dňa 5.09.2019 
                                                                    Jana Kráľová, starostka obce Komárany 
 
RNDr. Vladimír Hričák, osoba poverená VO 
 
 
 
 
 
 


