
Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(zákazka s finančným limitom podľa § 5 ods. 4 zákona)

L Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Leopoldov
IČO: 00312703
Kontaktná osoba: Mgr. Janka Jančárová (vo veciach obstarávania) 

Ing. Kristína Bajtalová (predmet zákazky)

Sídlo:
Obec (mesto): 
Ulica: 
Telefón: 
E-mail:

Leopoldov 
Hlohovská cesta 
033 / 734 22 07 
investiene@leopoldov.sk

PSČ: 920 41 
Číslo: 104/2

2. Predmet zákazky:
2.1 Názov zákazky: „Rekonštrukcia severnej tribúny v športovom areáli“

2.2 Druh zákazky (tovar, služba, práca) : Práca
2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet 45212224-2 Stavebné práce na štadiónoch;
2.4 „Realizované vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky, vďaka 

finančnej podpore Slovenského futbalového zväzu a spoluúčasti Mesta Leopoldov.

2.5 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 34 685,66 EUR

3. Opis a rozjsah predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je rekonštrukcia severnej tribúny v športovom areáli - na Štadióne 
v meste Leopoldov. Súčasný stav severnej tribúny je v nevyhovujúcom technickom stave - 
mnohé časti sú znehodnotené vplyvom času a počasia (viď fotodokumentácia v prílohe č. 6). 
Etapizácia výstavby: I. etapa -  severovýchodná nekrytá časť; II. etapa -  stredová krytá časť; 
III. etapa -  severozápadná nekrytá časť (nie je predmetom tejto zákazky).
Rekonštrukciou bude severná časť tribúny (v rozsahu predmetu zákazky - 1. etapa; II. etapa ) 
zrenovovaná, zmodernizovaná, pričom celkové komunikačné riešenie zostáva nezmenené. 

Podrobný rozsah prác je uvedený v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
V prípade vyšpecifikovaných materiálov, výrobkov, je možné ich nahradenie za 

materiál, výrobok, ktorý je ekvivalentom t. j. v rovnakom alebo vyššom štandarde a kvalite.

Pred vypracovaním ponuky sa uchádzačom odporúča urobiť miestnu obhliadku za 
účelom správneho vyhodnotenia náročnosti stavebných prác a dodávok. (Kontaktná osoba: 
Ing. Kristína Bajtalová telef. č. 0903/772 725).
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4. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác v rozsahu predmetu zákazky:
Miesto určenia: Štadión MTK Leopoldov, Gucmanova ul. č. 13, pare. č. 493/1 -  Hľadisko 
severná časť;
Termín uskutočnenia prác v požadovanom rozsahu:
-  do 6 týždňov od odovzdania staveniska verejným obstarávateľom/objednávateľom.

Uvedená lehota je pre zhotoviteľa záväzná, ak sa s objednávateľom nedohodne inak.

5. Podmienky účasti a posúdenie splnenia podmienok účasti:
5.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) a f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov:
- musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

ktorá zodpovedá predmetu zákazky (verejný obstarávate ľ overí splnenie/nesplnenie 
uvedenej podmienky verejne dostupným spôsobom -  na elektronickom portáli www.orsr.sk 
r e sp. na www.zrsr.sk );

- nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
(verejný obstarávateľ posúdi splnenie/nesplnenie uvedenej podmienky z vyplneného 
čestného vyhlásenia uchádzača (príloha č. 4 k tejto výzve) a verejne dostupným spôsobom 
na webovej stránke ktorú vedie Úrad pre verejné obstarávanie v registri osôb so zákazom 
https://www. uvo. sov, sk/reyister-osob-so-zakazom-490. html);

5.2 V zmysle § 117 ods. 5 verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý 
nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 (register partnerov verejného 
sektora) týmto nie je dotknuté. Vzhľadom na vyššie uvedené, verejný obstarávateľ neuzavrie 
zmluvu s uchádzačom, ak

- nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
ktorá zodpovedá predmetu zákazky;

- má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

- v prípade zistenia konfliktu záujmov, nemožno odstrániť konflikt záujmov podľa § 23 
inými účinnými opatreniami.

6. Požiadavky na predmet zákazky:
Požiadavky na predmet zákazky - podľa projektovej dokumentácie v rozsahu I. etapy a II. etapy 
a Zadania na ocenenie.

6.1 Pokiaľ ponuka uchádzača nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky uvedené v bode 6 tejto Výzvy, bude z tohto verejného obstarávania vylúčená.

7. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti: NIE
(uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky)
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8. Možnosť predloženia variantného riešenia: NIE

9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk v rozsahu predmetu zákazky:
9.1 Lehota na predkladanie ponúk: 11. 09. 2020 do 12.00 hod, miestneho času.

Ponuky je potrebné doručiť na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 
tejto výzvy, spôsobom podľa bodu 10.

10. Označenie obalu ponuky a predloženie ponuky
10.1 Ponuku uchádzač doručí niektorým z uvedených spôsobov:

a) doručením na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy (poštovým 
prepravcom, alebo osobne) v lehote uvedenej podľa bodu 9.1 v listinnej podobe, 
v nepriehľadnej uzatvorenej obálke/obale, zabezpečenej proti nežiaducemu otvoreniu, 
pričom obal ponuky musí obsahovať údaje:
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy (poštovú adresu)
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania 

uchádzača),
- označenie „Ponuka - neotvárať“,
- označenie heslom: ’’Rekonštrukcia severnej tribúny v šport, areáli“ 

alebo
b) elektronicky, na e-mailovú adresu: investicne@leoDoldov.sk , pričom do predmetu 

e-mailu je potrebné uviesť formuláciu ’’Rekonštrukcia severnej tribúny v šport, 
areáli“

10.2 Uchádzačom sa odporúča doručiť verejnému obstarávateľovi ponuky (v lehote na 
predkladanie ponúk) spôsobom podľa bodu 10.1 písm. a) tejto výzvy.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich vyhodnotenia:

11.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena zákazky s DPH vyjadrená v EUR
(resp. najnižšia konečná navrhovaná cena celkom, v prípade ak uchádzač nie je
platiteľom DPH)
11.1.1 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom 

a skutočnosť, že nie je platiteľom DPH označí v ponuke.

11.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk a pravidlá uplatnenia kritéria na vyhodnotenie ponúk:
11.2.1 Ponuka s najnižšou cenou s DPH vyjadrená v EUR (resp. najnižšia konečná 

navrhovaná cena celkom, v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH) bude 
hodnotená najnižším počtom bodov -  „1“. Ostatným ponukám budú prideľované 
body vzostupne, v poradí podľa výšky konečnej ceny za celý predmet zákazky, 
pričom ponuka s najvyššou konečnou cenou za predmet zákazky získa najvyšší 
počet bodov.

11.2.2 Úspešný bude ten uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v 
EUR (resp. najnižšia konečná navrhovaná cena celkom, v prípade ak uchádzač nie 
je platiteľom DPH) bude najnižšia (s počtom bodov „ l “). Stane sa prvý v poradí 
úspešnosti a jeho ponuka bude prijatá. Uchádzač s počtom bodov „2“ bude druhý 
v poradí úspešnosti, uchádzač s počtom bodov „3“ bude tretí v poradí úspešnosti - 
vzostupne, podľa počtu pridelených bodov, vo vzťahu k ponukovej cene 
uchádzača. Uchádzač s najvyšším počtom bodov bude vyhodnotený ako posledný 
v poradí úspešnosti ponúk.
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12. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
12.1 Finančné krytie:

- dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody I, 
813 70 Bratislava 1;

- finančné prostriedky poskytnuté Slovenským futbalovým zväzom, Tomášikova 30C, 
821 01 Bratislava;

- finančná spoluúčasť z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa -  Mesto Leopoldov, 
Hlohovská cesta 104/2, 920 41 Leopoldov.

12.2 Platobné podmienky sú podrobne uvedené v návrhu Zmluvy o dielo, ktorý tvorí jednu z 
príloh k tejto Výzve.

13. Obsah cenovej ponuky:
- Návrh uchádzača na spôsob plnenia kritéria na hodnotenie ponúk (vyplnená tabuľka, 

ktorej vzor sa nachádza v prílohe č. 1), opatrený pečiatkou a podpisom uchádzača -  
v prípade doručenia e-mailovou poštou sken;

- Ocenený výkaz výmer (rozpočet), opatrený pečiatkou a podpisom uchádzača, ktorý sa 
nachádza v prílohe č. 2 tejto výzvy -  v prípade doručenia e-mailovou poštou sken;

- Perom doplnený a pečiatkou a podpisom odsúhlasený návrh zmluvy, ktorý sa nachádza 
v prílohe č. 3 tejto výzvy (doplniť ČI. 1 bod 1.2; ČI. IV bod 4.1) -  v prípade doručenia e- 
mailovou poštou sken;

v
- Vyplnené „Cestné vyhlásenie“ uchádzača, ktorého vzor sa nachádza v prílohe č. 4 k tejto 

výzve, opatrené pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby -  v prípade doručenia 
e-mailovou poštou sken;

14. Vyhodnotenie ponúk: 11.9. 2020 o 13,30 hod.

15 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Po vyhodnotení ponúk od uchádzačov, doručených verejnému obstarávateľovi v lehote na 
predkladanie ponúk, odošle verejný obstarávate? uchádzačom oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a zároveň ho 
vyzve na súčinnosť potrebnú na podpis zmluvy. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel 
a dôvody neprijatia jeho ponuky.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
16.1 Verejný obstarávate? si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 

v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v bode 5.2 tejto výzvy alebo ak ponukové ceny 
uchádzačov presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa vyčlenené na 
predmetnú zákazku alebo ak sa zmenia okolnosti za ktorých bolo verejné obstarávanie 
zákazky s nízkou hodnotou vyhlásené.

16.2 Verejný obstarávate? si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil ako druhý v poradí úspešnosti v prípade, ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako 
prvý v poradí úspešnosti ponúk neposkytne verejnému obstarávateľovi súčinnosť na 
uzavretie zmluvy o dielo.



16.3 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

V Leopoldove, dňa 26. 08. 2020

erézia Kavuliaková 
primátorka mesta

Prílohy:
- Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na spôsob plnenia kritéria na hodnotenie ponúk;
- Príloha č. 2 -  Výkaz výmer na ocenenie;
- Príloha č. 3 -  Návrh Zmluvy o dielo;
- Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača (vzor);
- Príloha č. 5 -  Projektová dokumentácia
- Príloha č. 6 -  Fotodokumentácia skutkového stavu




