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Implementačná agentúra 

pre Operačný program 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia  

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

Zákazka podľa § 9 odstavec 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

dodanie tovaru 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Veľké Dravce 

Sídlo: Školská 240, 985 42 Veľké Dravce 

Zastúpený: Mgr. Viera Rubintová, starostka 

Kontaktná osoba: Mgr. Viera Rubintová 

IČO: 00316512 

DIČ: 2021115195 

Telefón: +42147 4373 122 

E-mail: obecvelkedravce@gmail.com  

 

2. Predmet zákazky 

Zatriedenie podľa slovníka spoločného obstarávania:  

03419000-0 Stavebné drevo / rezivo 

44111000-1 Stavebné materiály 

03441000-3 Okrasné rastliny, trávy, machy alebo lišajníky 

 

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nasledovných tovarov: 

1 Pracovno-školiaci materiál pre budovanie a ochranu životného prostredia  – stavebný 

materiál  

2 Pracovno-školiaci materiál pre budovanie a ochranu životného prostredia – rezivo 

3 Pracovno-školiaci materiál pre úpravu zelene a životného prostredia 

Jednotlivé komponenty, ich špecifikácie a množstvá sú súčasťou prílohy č. 1 - Návrh na 

plnenie kritérií. 

 

3. Názov predmetu zákazky - Pracovno-školiaci materiál 

 

4. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je dodanie tovarov pre osoby realizujúce aktivity projektu.  

Názov projektu: Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov 

                               MRK v obci Veľké Dravce 

ITMS kód projektu:  27120130642 

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Prioritná os:  2 Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb 

starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 

komunity 

Kód výzvy: OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 

Obec Veľké Dravce 

Školská 240, 985 42 Veľké Dravce 

mailto:obecvelkedravce@gmail.com
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5. Miesto dodania predmetu zákazky 

Obec Veľké Dravce 

 

6. Lehota dodania zákazky 

Lehota dodania tovarov: 01/2015 – 09/2015 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 

Dodávka - Pracovno-školiaci materiál pre budovanie a ochranu životného prostredia  – 

stavebný materiál 

Cena spolu: 5496,16 € bez DPH (6595,39 € s DPH) 

 

Dodávka - Pracovno-školiaci materiál pre budovanie a ochranu životného prostredia  – rezivo 

Cena spolu: 5496,67 € bez DPH (6596,00 € s DPH) 

 

Dodávka - Pracovno-školiaci materiál pre úpravu zelene a životného prostredia 

Cena spolu: 5468,97 € bez DPH (6562,72 € s DPH) 

 

Kompletná dodávka - Pracovno-školiaci materiál 

Cena spolu: 16461,76 € bez DPH (19754,15 € s DPH) 

 

Cena zahŕňa aj náklady na doručenie tovarov na miesto dodania predmetu zákazky podľa 

jednotlivých objednávok. 

 

8. Komplexnosť dodávky 

Uchádzač – fyzická alebo právnická osoba môže podať ponuku na jednu alebo všetky časti 

predmetu zákazky, pričom na každú časť sa ponuky predkladajú samostatne (podľa bodov 11 

a 12 tejto výzvy). 

 

9. Kritériá na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena v € (celkom s DPH). Uchádzač uvedie ponúknutú cenu podľa prílohy č.1 – 

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.  

 

10. Oprávnený uchádzač a podmienky účasti 

Ponuku môže predložiť iba uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená 

dodávať obstarávaný tovar. Uvedené preukáže predložením dokladu o oprávnení poskytovať 

dodávaný tovar - živnostenský list, výpis z Obchodného registra, výpis z registra záujmových 

združení, doklad o zápise do zoznamu podnikateľov, príp. iný ekvivalentný doklad, ktorým 

uchádzač preukáže schopnosť dodávať obstarávaný tovar. 

 

11. Vyhotovenie, jazyk a obsah ponuky 

Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. 

 

Samostatná ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto náležitosti: 

1. Cenová ponuka – spracovaná podľa Prílohy č. 1 – Návrh na plnenie kritérií na 

vyhodnotenie ponúk. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

 výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
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Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na  

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. Tento doklad sa predkladá ako 

originál s podpisom uchádzača. 

 

Návrh na plnenie kritérií musí obsahovať všetky údaje požadované verejným 

obstarávateľom. Musí obsahovať všetky ceny za jednotlivé komponenty a ich 

stanovené množstvá. Nesplnenie týchto podmienok je dôvodom na vylúčenie 

z kvalitatívneho hodnotenia ponuky.  

 

2. Doklad o oprávnení dodávať tovar – podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o 

verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať služby, príp. ekvivalentný doklad. Tento doklad sa predkladá 

ako obyčajná fotokópia. 

 

3. Čestné vyhlásenie uchádzača – že všetky údaje uvedené v ponuke sú úplné a 

pravdivé a že súhlasí so stanovenými obchodnými podmienkami verejného 

obstarávateľa. Tento doklad sa predkladá ako originál s podpisom uchádzača. 

 

V prípade, že v súťažnej ponuke bude chýbať čo i len jeden z uvedených dokumentov, bude 

považovaná za neúplnú a zo súťaže bude vylúčená v procese administratívneho hodnotenia. 

 

12. Označenie obalu ponuky  

V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť doručená v uzavretej 

nepriehľadnej obálke na adresu verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1.  

Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

 názov a adresu verejného obstarávateľa 

 obchodné meno a adresu uchádzača  

 presné označenie: „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – Pracovno-školiaci materiál - 

(podľa zvolenej časti zákazky – 1. – 3.) - NEOTVÁRAŤ“  

1. Stavebný materiál   

2. Rezivo  

3. Úprava zelene a životného prostredia 

Osobne možno doručiť obálky s ponukami v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 9:00 

do 12:00 hod Pokiaľ vonkajšie označenie obálky nebude spĺňať vyššie uvedené označenie 

a nebude doručená do uvedeného termínu, ponuka nebude zaradená do hodnotenia. 

 

13. Miesto a termín predkladania ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk do 20.1.2015 

do 12:00 hod. na adresu uvedenú v bode 1.  

 

14. Vyhodnotenie ponúk 

Termín a miesto otvárania obálok s ponukami: 22.1.2015 o 08:00 hod. na adrese uvedenej 

v bode 1, v priestoroch verejného obstarávateľa.  

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne 

požiadavky verejného obstarávateľa na označenie vonkajšieho obalu ponuky a obsah ponuky 

stanovené vo výzve (body 11 a 12 tejto výzvy). Tieto ponuky budú ďalej vyhodnocované 

kvalitatívne podľa kritéria hodnotenia určeného vo výzve. Víťazom súťaže sa stane uchádzač, 

ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu (celkom s DPH) za jednotlivé časti predmetu 

obstarávania.  

 

 



4 

 

15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Úspešnému uchádzačovi bude poštou alebo elektronicky doručené oznámenie o uzavretí 

zmluvy a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude poštou alebo 

elektronicky doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré 

ich ponuka nebola prijatá. 

 

16. Uzavretie zmluvy 

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dodávke tovaru.  

 

17. Zrušenie súťaže 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov súťaž zrušiť, ak ani jeden uchádzač 

nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nedostal ani jednu ponuku, alebo 

ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 34 zákona č. 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, alebo ak sa podstatne zmenili 

okolnosti, za ktorých sa zadanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné ich predvídať, alebo ak 

ponúknutá cena úspešného uchádzača prevýši predpokladanú cenu verejného obstarávateľa. 

 

18. Osoba zodpovedná za vykonanie VO: Mgr. Pavol Kalmár, +421 902 909 620 

 

19. Dátum vyhotovenia výzvy: 23.12.2014 

 

 

 

Mgr. Viera Rubintová 

          starostka 

 



 

 

 

Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

 

 

 

 

2. Identifikačné údaje uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknuť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Veľké Dravce 

Sídlo: Školská 240, 985 42 Veľké Dravce 

Obchodné meno uchádzača:  

Sídlo:  

Štatutárny zástupca:  

IČO:  

DIČ:  

Platca DPH:* áno nie 

IČ DPH:  

Zapísaný  (ŽR SR, OR SR, iné):  

Telefón:  

E-mail:  

Miesto:   

Dátum:  

Podpis, pečiatka: 

(ak sa používa) 
 



 

 

 

3.1  Návrh uchádzača na plnenie kritérií * 

Časť zákazky č. 1 

Pracovno-školiaci materiál pre budovanie a 

ochranu životného prostredia  – stavebný 

materiál 

MJ 
počet 

jedn 

cena za 

jednot. 

bez 

DPH 

cena za 

jednot s 

DPH 

cena 

spolu bez 

DPH 

cena spolu 

s DPH 

štrk 0,40 triedený m3 7 28,75 34,50 201,25 241,50 

zámková dlažba, 8 cm, klasik, šedá m2 200 10,58 12,70 2116,67 2540,00 

obrubníky 0,5 m, 20x5cm, šedý ks 200 1,13 1,35 225,00 270,00 

strešná krytina asfaltový šindeľ, obdĺžnik m2 260 6,54 7,85 1700,83 2041,00 

Spojovací materiál – stavebné klince, drôty, 

strešné klince kg 40 1,35 1,62 54,00 64,80 

stavebný materiál - omietka jadrová, 40 kg bal 20 3,58 4,30 71,67 86,00 

penetračný náter 5 l 5 11,03 13,24 55,17 66,20 

farby maliarske vonkajšie 

5,6 

kg 5 20,19 24,23 100,96 121,15 

farby maliarske vnútorné 

7,5 

kg 6 6,66 7,99 39,95 47,94 

stavebný materiál - vápno, 25 kg q 2 10,33 12,40 20,67 24,80 

stavebný materiál - cement, 42,5, 25 kg q 25 8,97 10,76 224,17 269,00 

stavebný materiál - stavebné lepidlo, flexi, 25 kg q 5 26,00 31,20 130,00 156,00 

Lakírnický materiál - farby na drevo 5 l 6 37,50 45,00 225,00 270,00 

Lakírnický materiál - farby na kov 5 l 5 39,17 47,00 195,83 235,00 

Lakírnický materiál - riedidlá 0,5 l 25 1,00 1,20 25,00 30,00 

Lakírnický materiál - moridlo na drevo 5 l 8 13,75 16,50 110,00 132,00 

SPOLU 5496,16 6595,39 

 

*V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie iba cenu s DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2  Návrh uchádzača na plnenie kritérií * 

Časť zákazky č. 2 

Pracovno-školiaci materiál pre budovanie 

a ochranu ŽP – rezivo 
MJ Počet 

cena za 

jednot. 

bez DPH 

cena za 

jednot. s 

DPH 

cena 

celkom bez 

DPH 

cena celkom 

s DPH 

1 hranoly, smrek suchý, 100 x 100 mm, 4 m m3 5 247,50 297,00 742,50 891,00 

2 klieština, smrek suchý, 150/50 mm, 4 m m3 5 247,50 297,00 495,00 594,00 

3 

drevo-spracujúci materiál - guľatina, Æ 30 

cm m3 5 104,17 125,00 104,17 125,00 

4 dosky, smrek suchý, 200 x 30 mm, 4 m m3 5 220,83 265,00 662,50 795,00 

5 

strešné laty, smrek suchý, 70 x 30 mm, 4 

m m3 2 348,33 418,00 696,67 836,00 

6 

obklad tatranský profil, smrek suchý, 10 

mm m2 100 7,00 8,40 7,00 8,40 

SPOLU 2707,83 3249,40 

 

*V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie iba cenu s DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3  Návrh uchádzača na plnenie kritérií * 

Časť zákazky č. 3 

Pracovno-školiaci materiál pre upravu 

zelene a životného prostredia  
MJ Počet 

cena za 

jednot. 

bez 

DPH 

cena za 

jednot. s 

DPH 

cena 

celkom 

bez DPH 

cena 

celkom s 

DPH 

chemický postrek ochrana proti plesni, Sano 

500 ml 

500 

ml 30 3,42 4,10 102,50 123,00 

hnojivo pre muškáty, surfínie, kg kg 120 2,49 2,99 299,00 358,80 

kompostovanie - rašelina, substrát, 75 L 75 L 60 6,08 7,30 365,00 438,00 

semená parkového trávniku Kg 20 8,07 9,68 161,40 193,68 

Priesady - kvety Letničky kus 3000 0,42 0,50 1250,00 1500,00 

Kvety - Surfínie, Muškáty kus 200 1,67 2,00 333,33 400,00 

okrasné stromky ks 30 58,33 70,00 1750,00 2100,00 

okrasné kríky ks 20 5,00 6,00 100,00 120,00 

ovocné stromčeky kus 30 12,50 15,00 375,00 450,00 

postrekovač, 20 L kus 2 18,33 21,99 36,65 43,98 

farebné mulčovacie kôry, 70 L bal 20 8,70 10,44 174,00 208,80 

mulčovacie textílie bm 50 1,50 1,80 75,00 90,00 

chemická ochrana proti hmyzu a parazitom 

300 

ml 60 3,58 4,30 215,00 258,00 

prenosné debničky ks 20 5,42 6,50 108,33 130,00 

kvetináče, samozavlažovací truhlík, 60 cm ks 15 6,25 7,50 93,75 112,50 

závesné držiaky ks 30 1,00 1,20 30,00 36,00 

SPOLU 5468,97 6562,76 

 

*V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie iba cenu s DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


