
ZTS Sabinov, a. s. 
Zabezpečenie tepelno-izolačných vlastností stavebných konštrukcií objektov  

Výzva na predloženie cenovej ponuky – stavebné práce 
 

V Ý Z V A 
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 
k zákazke zadávanej osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na 

uskutočnenie stavebných prác zadávanej postupom podľa MP CKO č. 12 – zákazka nepodliehajúca postupom 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) 

 
1. Identifikácia vyhlasovateľa (obstarávateľa):  

Názov:                                              ZTS Sabinov, a.s. 
Sídlo:      Hollého 27, 083 30  Sabinov, SR  
IČO:      00 590 979   
DIČ:      2020524759  
IČDPH:      SK2020524759 
Kontaktná osoba:   Mgr. Miroslava Štefančíková 
tel. č.:      +421 917 508 755 
e-mail 1:     stefancikova@ztssabinov.sk  
e-mail 2:     petricek@ztssabinov.sk   
internetová stránka:    www.ztssabinov.sk   
 
Zapísaný v Obchodnom registri Slovenskej Republiky vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sa, 
vložka číslo: 76/P, dátum zápisu: 27.04.1992 
(ďalej len „vyhlasovateľ“) 
 
Organizácia poverená vyhlasovateľom na zabezpečenie procesu obstarávania: 
Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária 
Sídlo:                                                 Budovateľská 1805/38A, 093 01  Vranov nad Topľou 
Kontaktná osoba:                            Ing. Ján Halgaš 
tel. č.:                                                +421 574431022 
mob.:                                                 +421 905 127 229 
e-mail:                                               halgasvo@gmail.com  
 
2. Identifikácia zákazky: 
Predmet zákazky:                        „Zabezpečenie tepelno-izolačných vlastností stavebných konštrukcií 

objektov“ 

Názov projektu:                            Zníženie energetickej náročnosti objektov ZTS Sabinov a.s. 
Kód projektu:                                NFP310040AFZ4  
 
Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: OPKZP-PO4_SC421-2018-46 
Operačný program: Kvalita životného prostredia 
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 
Investičná priorita: 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov v podnikoch 
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch 
Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na opatrenia energetickej efektívnosti v podnikoch 
(ďalej len „SŠP OEE“) 
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Poskytovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“) konajúca v zastúpení Ministerstva 
životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
(ďalej len „riadiaci orgán“ alebo „RO“) 
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Stručný opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti existujúcich budov podľa spracovaného 
projektu, zníženie sa dosiahne zateplením fasády, strechy, výmenou okien a niektorých vstupných 
dverí, prípadne zamurovaním časti plochy otvorových konštrukcií. Zateplením a výmenou vonkajších 
otvorových výplní sa realizuje významná obnova existujúcich budov. Zateplením sa nemení 
dispozičné a prevádzkové riešenie budov. Navrhované úpravy riešia zateplenie budov – výrobných 
plôch, sociálneho vstavku a objektu šatní. 
 
Zateplenie sa prevedie primerane požiadavkám STN 73 0540 /2019/ vzhľadom k tomu, že sa jedná o 
priemyselné budovy a so zohľadnením ekonomického hľadiska a návratnosti podľa spracovaného 
energetického auditu. 
 
Členenie stavby na stavebné objekty a usporiadanie projektovej dokumentácie 
SO 100 - Obnova šatní 
. Architektonické a stavebné riešenie 
. Ochrana pred bleskom 
SO 170 - Obnova haly deliarne 
. Architektonické a stavebné riešenie 
. Ochrana pred bleskom 
SO 040 - Obnova opláštenia výrobnej haly 
. Architektonické a stavebné riešenie 
SO 040d - Obnova opláštenia haly povrchových úprav 
. Architektonické a stavebné riešenie 
SO 380 - Obnova haly údržbárskeho strediska 
. Architektonické a stavebné riešenie 
. Ochrana pred bleskom 
 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvoria prílohy:  
Príloha 01-Výkaz výmer  
Príloha 02-Projektová dokumentácia 
 
Druh zákazky:                               stavebná práca 
Kód CPV:                                        45000000-7 Stavebné práce, 45321000-3 Tepelnoizolačné práce, 

45261210-9 Pokrývačské práce, 45261410-1 Strešné izolačné práce, 
45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí, 45261300-7 
Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov, 45442100-8 
Maliarske a natieračské práce 

Počet:                                             Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.  
                                                         Ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet zákazky. 
 
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Opis 
vychádza z predkladaného projektu, ktorý tvorí kompaktný vzájomne nedeliteľný celok tak, aby mohli 
byť dosiahnuté ekonomické a technické parametre, požadované riadiacim orgánom poskytovateľa 
nenávratného finančného príspevku na túto zákazku. Ak by sa niektorá z technických požiadaviek 
odvolávala na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu alebo miesto 
pôvodu alebo výroby, vyhlasovateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod 
podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, 
ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené a 
schválené.  
Podrobné údaje o rozsahu zákazky sú uvedené v technickej dokumentácii.  
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Ak sa  vo Výzve uvádza odkaz na špecifikácie výrobkov; umožňuje sa predkladateľom predloženie 

ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov. 
 
Ak predkladateľ vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní vyhlasovateľa vo svojej ponuke, že 
použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením 
obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty. 
 

3. Výsledok obstarávania 
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu tejto Výzvy: Príloha 03-Návrh Zmluvy o dielo 
 

4. Miesto dodania predmetu zákazky  
ZTS Sabinov, a.s., Hlavná 1, 082 56 Pečovská Nová Ves, SR 
 

5. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy 
Do 16 mesiacov odo dňa vystavenia zadania/objednávky. 
 

6. Financovanie predmetu zákazky 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov vyhlasovateľa a z Operačného 
programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2018-46, prípadne  
z iných zdrojov. Vyhlasovateľ  uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí na základe faktúry – 
daňového dokladu  fakturáciou za prevedené plnenie zmluvy. Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu 
prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť mesačne. Lehota splatnosti 
faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
 

7. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky  
Vyhlasovateľ  odporúča obhliadku miesta plnenia za účelom overenia a získania potrebných 
informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na 
ťarchu záujemcu. 
Konkrétny termín obhliadky (dátum a čas) si záujemca dohodne u osoby vyhlasovateľa: Ing. Anton 
Novák, elektronicky na adrese: novak@ztssabinov.sk , alebo telefonicky na tel. čísle: 
+421 918 702 638. Na obhliadku je potrebné sa prihlásiť minimálne 1 pracovný deň vopred. 
 

8. Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 
12.01.2021, do 10:00 hod.  
 

9. Spôsob predloženia ponuky  
Ponuku je možné predložiť v elektronickej alebo listinnej podobe najneskôr do uplynutia lehoty 
stanovenej v bode 8. 
 
Ponuku je možné predložiť v elektronickej podobe, t.j. formou e-mailovej komunikácie zaslaním 
ponuky na oba uvedené elektronické kontakty: 
e-mail 1: stefancikova@ztssabinov.sk 
e-mail 2: petricek@ztssabinov.sk 
 
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Zabezpečenie tepelno-izolačných vlastností stavebných 

konštrukcií objektov“. 

 

Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tejto Výzve 
obstarávateľ žiada predložiť ako súbory pdf. a zároveň ako editovateľný formát excel. 



ZTS Sabinov, a. s. 
Zabezpečenie tepelno-izolačných vlastností stavebných konštrukcií objektov  

Výzva na predloženie cenovej ponuky – stavebné práce 
 
Všetky dokumenty podpísané predkladateľom alebo osobou oprávnenou konať za predkladateľa,  
musia byť predložené ako naskenované originály, pokiaľ nie je stanovené inak.  
Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia.  
 
Ponuku je možné predložiť v listinnej podobe, t.j. poštou, kuriérom, alebo osobne na adresu: 
ZTS Sabinov, a.s., Hollého 27, 083 30  Sabinov, SR 
 
Pri fyzickom alebo poštovom doručení predkladateľ vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí 
byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: 
1. adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1. tejto Výzvy, 
2. údaje odosielateľa– predkladateľa ponuky –predkladateľa (názov, obch. meno, sídlo, adresa), 
3. heslo: „Zabezpečenie tepelno-izolačných vlastností stavebných konštrukcií objektov“ - 

NEOTVÁRAŤ! 
 
V  prípade predloženia ponuky v listinnej podobe všetky dokumenty podpísané predkladateľom alebo 
osobou oprávnenou konať za predkladateľa, musia byť v origináli alebo ako osvedčené kópie. 
 
V prípade osobného doručenia ponuky zo strany predkladateľa, je povinnosťou vyhlasovateľa vydať 
predkladateľovi potvrdenie o prevzatí ponuky, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia 
ponuky, ak o to predkladateľ  požiada.  
 
V prípade zaslania ponuky poštou alebo kuriérom je rozhodujúci dátum doručenia do sídla 
obstarávateľa uvedeného v tejto Výzve, nie dátum pečiatky odoslania na pošte či dátum odovzdania 
na dopravu. 
 
Predkladateľ môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk 
uvedeného v tomto odseku. 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti predkladateľovi neotvorená. 
 
Predkladateľ môže predložiť iba jednu ponuku. Predkladateľ nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Vyhlasovateľ  vylúči 
predkladateľa, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 
 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH za dodanie celého predmetu 
zákazky.  
 
Navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách ako konečná cena a zahŕňa všetky náklady spojené 
s predmetom zákazky. Ceny musia byť zaokrúhlené najviac na dve desatinné miesta. 
V prípade ak predkladateľ nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke a uvedie 
cenu celkom. 
 
Spôsob stanovenia ceny:  

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke predkladateľa  za ceny maximálne na daný 
rozsah, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy. 

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
D. Ak je predkladateľ platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
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D.2. sadzba DPH a výška DPH,  
D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak predkladateľ nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom 
(ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

F. Predkladateľ bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby 
celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska 
uskutočňovania stavebnej práce.  

G. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným 
údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre predkladateľa na zhotovenie 
ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov 
tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.  

H. Predkladateľ cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1  tejto 
Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Predkladateľ musí v cene stavebných prác uviesť pre 
každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná 
súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je 
uvedený v prílohe č. 1  tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez 
matematických chýb. 

I. predkladateľ musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je  uvedený  v prílohe č. 1  tejto Výzvy 
v plnom rozsahu.. 

J.  Návrh ceny musí byť v členení: 
- Cena bez DPH 
- Základ DPH 
- Sadzba DPH 
- DPH 
- Celková cena vrátane DPH. 

K. Cenu stanoví predkladateľ  na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky 
predkladateľa.  

L. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť: 
· zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  
· nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany 

poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné, 
M. V prípade, že predkladateľ  zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je 

povinný na to obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie. 

Úspešným predkladateľom obstarávania sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka bude spĺňať 
požiadavky a podmienky uvedené v tejto Výzve a bude obsahovať najnižšiu cenu.  
 

11. Pokyny na zostavenie ponuky 
Nepovoľuje sa predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. 
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
  
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a dokumenty predkladateľ vyplní všetky 
žlto podfarbené bunky/miesta vo všetkých požadovaných prílohách tejto Výzvy): 

a) Príloha č. 01 - Výkaz výmer - vyplnenú a podpísanú prílohu č. 01, 

b) Príloha č. 03 - Návrh Zmluvy o dielo – podpísaný a doplnený návrh Zmluvy o dielo,  

c) Príloha č. 04 - Návrh na plnenie kritéria – vyplnenú a podpísanú prílohu č. 04, 

d) Príloha č. 05 - Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch - vyplnenú a podpísanú prílohu č. 05 
(vyhlasovateľ  vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol 
údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo a identifikačné 
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číslo, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia), 

e) Príloha č. 06 - Informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady uchádzač pri vypracovaní 
ponuky využil -  v prípade využitia služieb tretej strany, vyplnená a podpísaná príloha č. 06, 

f) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:  

1. OSOBNÉ POSTAVENIE: 
1.1 Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky. Splnenie tejto podmienky si bude overovať verejný obstarávateľ v procese 
vyhodnotenia ponúk pomocou verejne dostupných informácií uvedených v Obchodnom 
registri (www.orsr.sk) alebo v Živnostenskom registri (www.zrsr.sk) Slovenskej republiky, 
alebo v ekvivalentných registroch štátov, kde majú sídlo, t.j. uchádzač nepredkladá 
žiaden doklad! 

2. FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE:  NEVYŽADUJE SA ! 
 

3. TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ: 
3.1 Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov odo dňa 
zverejnenia tejto Výzvy na webovom sídle vyhlasovateľa potvrdený uchádzačom, alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača.   
Zoznam musí obsahovať dodávateľa, názov a adresu odberateľa, cenu diela v EUR bez 
DPH/s DPH, miesto a lehotu uskutočnenia stavebných prác, stručný opis stavebných 
prác, kontakt na odberateľa.  
 
V zozname stavebných prác musia byť stavby rovnakého alebo podobného charakteru 
ako je predmet zákazky, pričom ich minimálna súhrnná hodnota musí byť  
min. 1 000 000,00 EUR bez DPH.  
Za zákazku podobného charakteru bude verejný obstarávateľ považovať pozemné 
stavby. 

 
Vyhlasovateľ 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. 

 
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť 
kapacity inej osoby za predpokladu, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude aj 
skutočne používať kapacity tejto osoby, čo preukáže písomnou zmluvou uzavretou s touto 
osobou, z ktorej musí vyplývať záväzok, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého 
trvania zmluvného vzťahu. Zároveň musí poskytovateľ kapacít spĺňať podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia a súčasne nesmú u neho existovať vymedzené dôvody na 
vylúčenie.  

 
12. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  

Ponuka potenciálneho poskytovateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má 
tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia 
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem 
dokladov predložených v českom jazyku.  
 

13. Lehota viazanosti cenových ponúk:  do 31.05.2021  
 

14. Ďalšie informácie obstarávateľa:  
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a) vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi vyhlasovateľom, predkladateľom ohľadom 
vysvetľovania podmienok účasti v obstarávaní uvedených v tejto Výzve alebo iných 
dokumentov poskytnutých vyhlasovateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude 
uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku, 
 

b) prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Mgr. Miroslava 
Štefančíková, e-mail: stefancikova@ztssabinov.sk , tel. č. +421 917 508 755, 
 

c) vyhodnotenie ponúk je neverejné, 
 

d) vyhlasovateľ vyhodnotí ponuku predkladateľa, ktorý nebol z o obstarávania vylúčený a ktorý 
sa umiestnil na prvom mieste v poradí predkladateľov a to z hľadiska splnenia podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky,  
 

e) vyhlasovateľ požiada predkladateľa  o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených                       
v ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky 
účasti alebo splnenie požiadavky na predmet zákazky. Ak predkladateľ v lehote určenej 
vyhlasovateľom nedoručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj 
napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa záverov vyhlasovateľa nespĺňa podmienky 
účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, vyhlasovateľ ponuku tohto predkladateľa vylúči 
a vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho 
predkladateľa v poradí. 
 

f) potenciálny poskytovateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný je povinný pred podpisom 
zmluvy predložiť všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej 
spôsobilosti a odbornej spôsobilosti (ak relevantné), ktoré predbežne nahradil čestným 
vyhlásením a doručí ich  obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti, ak vyhlasovateľ neurčil dlhšiu lehotu; ak potenciálny poskytovateľ nedoručí doklady 
v stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude vyhodnotený 
potenciálny poskytovateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, 
 

g) vyhlasovateľ po skončení postupu podľa predošlého bodu a po odoslaní všetkých oznámení o 
vylúčení predkladateľa/predkladateľov, bezodkladne písomne oznámi všetkým 
predkladateľom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane 
poradia predkladateľov, 
 

h) úspešnému predkladateľovi bude oznámené, že vyhlasovateľ jeho ponuku prijíma; súčasne 
ostatným neúspešným predkladateľom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli,  
s uvedením dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného 
predkladateľa, 
 

i) záznam z vyhodnotenia ponúk bude zverejnený na webovom sídle vyhlasovateľa a to do 5 
pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk,  
 

j) súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnené údajmi z ponuky 
úspešného predkladateľa, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí ponuky. 
Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného 
zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou  a ponukou predloženou 
úspešným poskytovateľom, 
 

k) ak úspešný predkladateľ odmietne uzavrieť zmluvu, vyhlasovateľ  vyhodnotí ponuku 
predkladateľa, ktorý nebol z obstarávania vylúčený a ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v 
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poradí predkladateľova to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet 
zákazky, 
 

l) vyhlasovateľ  nesmie uzavrieť zmluvu s predkladateľom alebo predpokladteľom, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora (č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov),  
 

m) Zhotoviteľ ako úspešný predkladateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami v zmysle 
zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

n) vyhlasovateľ má za to, že predložením ponuky predkladateľa zabezpečí poskytnutie osobných 
údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR), 
 

o) všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša predkladateľ bez 
akéhokoľvek finančného nároku u vyhlasovateľa, 
 

p) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obstarávanie v prípade ak: 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 
Výzve 

na predloženie cenovej ponuky, 
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené. 

 
 
Sabinov, dňa 14.12.2020                        
 
 
 
                                                                                        ............................................................................. 
                                                                                                                   Ing. Ján Halgaš 
                                                                                                  osoba zodpovedná za obstarávanie 
 
Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:  
Príloha č. 01 – Výkaz výmer 
Príloha č. 02 – Projektová dokumentácia 
Príloha č. 03 - Návrh Zmluvy o dielo  
Príloha č. 04 - Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 05 - Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch 
Príloha č. 06 - Informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady predkladateľa pri vypracovaní ponuky 

využil 
Príloha č. 07 – Povolenie udržiavacích prác 
 


