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Titl.: 
 
 
 

 OcÚ   303./2020 Ing. Oľga Mikulíková     17. 09. 2020 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Obec Sokoľ 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 
Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si vytipoval aj Vás ako možného Zhotoviteľa na nižšie 
špecifikovaný predmet zákazky a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky. 

 
1.) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov:  Obec Sokoľ 
Adresa:  Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ 
ICO:  00324752 
Kontaktné miesto: Obec Sokol' 
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Šuca 
Telefón:  0918 625 053 
E-mail:  starosta.sokol@gmail.com 

 
2.) Predmet zákazky: Verejné osvetlenie v obci Sokoľ, Slnečná ulica 
 
3.) Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác 

 
4.) Opis: Predmetom verejného obstarávania je montáž vonkajšieho osvetlenia na IBV Slnečná ulica v obci 

Sokoľ. Jedná sa o osadenie 11 ks stĺpov s výkopom a betonážou pätiek, osadenie a napojenie 11  svietidiel 
na stĺp použitím 77 m CYKY kábla na už v zemi pripravené vedenie, následné zabezpečenie všetkých 
činnosti smerujúcich k uvedeniu diela  do prevádzky.  
Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v Prílohe č. 1 Výzvy – Projektová dokumentácia 

 
5.) Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný slovník: 31200000-8 - Rozvod elektriny a regulačné prístroje 
 

6.) Spôsob financovania: vlastné finančné prostriedky verejného obstarávateľa 
 
7.)Predpokladaná hodnota zákazky: 10 430,00€ bez DPH 

 
8.) Miesto dodania predmetu zákazky: Predmet zákazky sa bude realizovať v katastrálnom území obce Sokoľ  

p. č. 810/21, 810/3, 810/32, 810/31 
  

9.) Lehota dodania: predpoklad október – december 2020 
 

10.) Komplexnosť dodávky: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
 Delenie zákazky na časti sa nepripúšťa. 

 
11.) Obhliadka: Odporúča sa z dôvodu, aby sa záujemca dokonale zoznámil so situáciou a upresnil si 

podmienky zadané verejným obstarávateľom, za účelom vypracovania čo najkvalitnejšej ponuky, spĺňajúcej 
všetky jeho požiadavky. V prípade záujmu o absolvovanie obhliadky miesta zhotovenia diela prípadne 
upresnenia si špecifikácie predmetu obstarávania, je potrebné si termín dohodnúť so starostom obce. 
Kontakt je uvedený v bode č. 1 tejto Výzvy. 

 
12.) Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 28. 09.2020 do 13,00 hod.. Ponuka predložená po uplynutí 

lehoty nebude zaradená do hodnotenia. 
Ponuku je možné doručiť: 
a) Poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu 

verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. 
b) uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom: „Súťaž – osvetlenie – neotvárať“ ako aj obchodným 

menom a adresou sídla alebo miesta podnikania uchádzača a adresou verejného obstarávateľa. 
c) ponuky sa predkladajú v mene EUR 
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13.) Obsah ponuky, podmienky účasti: 

a) Čestné vyhlásenie k ponuke – Príloha č. 4 Výzvy 
b) Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu  – Príloha č. 5 Výzvy 
c) Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 2 Výzvy, ktorej neoddeliteľnú časť tvorí ocenený Výkaz výmer 

(Príloha č. 3 Výzvy) 
 
Nepredloženie ktoréhokoľvek dokumentu uvedeného v bode a-c sa bude považovať za 
nesplnenie podmienok účasti a ponuka nebude zaradená do vyhodnocovania. 

 
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie 
Úrad        pre        verejné        obstarávanie         podľa         §         183         ZoVO.         V         prípade, 
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 
14.) Požiadavky na cenovú ponuku: 

Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky Vaše náklady (dochádzka na miesto určenia, potrebné stavebné 
práce, montáž jednotlivýchprvkov, doprava materiálu a pracovníkov, zabezpečenie zákonného uloženia a 
likvidácie vzniknutýchodpadov, primeraný zisk a podobne) v zmysle zákona o cenách.Navrhovaná 
cena je konečná a nemenná. 

 
15.) Kritérium na hodnotenie ponúk: kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia cena za 

predmet obstarávania s DPH, pričom dielo musí spĺňať funkčné a technické požiadavky verejného 
obstarávateľa a platnej legislatívy v SR. Elektronická aukcia sa nepoužije. 

 
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 
obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo v zmysle predloženej cenovej ponuky. Uchádzačom, ktorí predložia 
svoje ponuky, v prípade neúspešnej  ponuky nevzniká  žiadny nárok  na úhradu  nákladov, ktoré mu vznikli 
s prípravou a doručením ponuky. 

 
16.) Termín otvárania ponúk: 28. 09.2020 do 13,15 hod.. kancelária starostu obce Sokoľ 

 
17.) Predpokladaný termín zadania zákazky: október 2020 

 
18.) Minimálna lehota viazanosti ponúk: do 31. 12. 2020 

 
19.) 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. 

 
20.) Obchodné podmienky: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo. 

Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky, 
neuzatvoriť Zmluvu o dielo. 
Zároveň si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak táto nespĺňa stanovené 
podmienky alebo prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii, ktorými 
sú predpokladaná hodnota zákazky. 
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom 
finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarania. 
 

21.) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. pre výber 
zhotoviteľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej nevyplývajú pre našu organizáciu žiadne 
zmluvné záväzky. 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania a to aj v prípade, že verejný 
obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky. 

 
V prípade, ak technické požiadavky tovarov sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
patent, typ, krajinu, oblasť, miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť ponúknuť 
ekvivalentný výrobok alebo materiál (ďalej len ekvivalent) pri dodržaní nasledujúcich podmienok: 
- ponúknutý ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre 
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- uchádzač musí v cenovej ponuke predložiť, ak ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a 
technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení 
ponuky posúdiť, či ponúknutý výrobok, materiál, predmet je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol 
požadovaný v podkladoch.  
V prípade, že záujemca v ponuke ponúkne takýto ekvivalent, verejný obstarávateľ požaduje predloženie 
dôkazu preukazujúceho splnenie tejto podmienky a použitie ekvivalentu v ponuke zreteľne označí.  
 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese 
(URL): http://www.obecsokol.sk/-profil-verejneho-obstaravania. 

 
22.) Osoba určená pre styk s uchádzačmi: 

Ing. Ľuboš Šuca, tel. kontakt: 0918 625 053, e-mail: starosta.sokol@gmail.com– technická špecifikácia 
Ing. Oľga Mikulíková, tel. kontakt: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbstav.sk – za verejné obstarávanie 

 
23.) Dátum zaslania a zverejnenia Výzvy: 17. 09. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboš Šuca, v.r., 
starosta  

 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy Výzvy na predloženieponuky: 
Príloha č. 1 –Projektová dokumentácia 
Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie    
Príloha č. 3 – Neocenený výkaz výmer 
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie k ponuke 
Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu 
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Bankovéspojenie:………………………………………… Číslo účtu:……………….……………………… 

DIČ:………………………………………… IČ DPH:………………………………………… 

Telefón:………………………………………… Fax:………..…………………………………… 

Príloha č. 2 k výzve na predloženie ponuky 
 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
 

Názovzákazky: Verejné osvetlenie v obci Sokoľ, Slnečná ulica 
 
 
Verejný obstarávateľ: Obec Sokoľ, Obecný úrad, Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ 

 
 

Obchodné meno uchádzača: ………………………………………………Druh podniku: ……………………… 
 

Sídlo alebo miesto podnikania:……………………………………………………………………………………… 
 

Štatutárny zástupca uchádzača:……………………….…………………………………………………………… 
 

Zástupca uchádzača pre rokovanievo veciach technických:……………….……………………………………. 
 

. 
IČO: ………………………………………… 

 

 

Kontaktnáosobauchádzača  ...............................................  Druh podniku: malý / stredný /veľký *nehodiace preškrtnite 

 

 

E-mail:………………………………………… Web:……………………………………………. 
 

 
Návrh uchádzača 

na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 
Verejné osvetlenie v obci Sokoľ, Slnečná ulica 

 
Cena za predmet obstarávania v € bez DPH 
 

 

 
Výška sadzby DPH v % 
 

 

 
Výška DPH v € 
 

 

SPOLU 
 
Cena za celý predmet obstarávania v € vrátane DPH 

 

 
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 
Neoddeliteľnú prílohu Návrhu na plnenie kritérií tvorí ocenený Výkaz výmer – Príloha č. 3 Výzvy 
 
 

 
 

V ……………………………….,dňa: ………………… …………………………………… 
 štatutárnyzástupca 
 (meno, podpis,pečiatka)
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Príloha č. 4 Výzvy na predloženie ponuky 
 
 
 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA k ponuke 
 
 
 
Uchádzač:  ............................................................................................................................................................  
 
Vyhlásenie uchádzača: 
 
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom 

„Verejné osvetlenie v obci Sokoľ, Slnečná ulica“, ktoré určil verejný obstarávateľ. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo 
pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré nám bola právoplatne uložená sankcia, 

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v 
znení neskorších predpisov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: .........................................                           Podpis: ............................................  

meno a priezvisko  
funkcia, podpis* 
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Príloha č. 5 Výzvy na predloženie ponuky 
  

Názov zákazky:Verejné osvetlenie v obci Sokoľ, Slnečná ulica 
 
 
Verejný obstarávateľ: Obec Sokoľ 
 
 Uchádzač: 
 

Obchodný názov:  
 

Sídlo/miesto podnikania:  
 

IČO:  
 

 
Čestné vyhlásenie  

ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača 
 

     Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomostí, že ako 
uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní: 
- nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, pokiaľ ide o 

mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli zapojené akýmkoľvek 
spôsobom do procesu verejného obstarávania, 

- nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo ktoré by mohli 
nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať mňa ako 
uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom 
daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom, 

- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že akýkoľvek potenciálny 
konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim verejnému 
obstarávateľovi a budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí všetkých opatrení na 
odstránenie zisteného konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k neodôvodnenému obmedzeniu účasti 
mojej spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak ako 
rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením mňa ako uchádzača v danom verejnom 
obstarávaní, 

- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na 
adrese http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf a v nadväznosti na 
uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, 
nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej 
súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného 
styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania, 

- budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným postupom a obsah 
dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať tretím osobám, a ani inak ich 
využívať na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, pokiaľ o to výhradne nepožiada verejný 
obstarávateľ. 

 
 
 
 
V .............................. dňa ......................2020 
 
 
 
 
 
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu .................................................. 
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