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Obec Brekov, Brekov 226, 066 01 Humenné 

 
 
 
 

 Potenciálny záujemca/uchádzač  

 
 

 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky  

 
Obec Brekov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás 
žiadame o predloženie ponuky v zmysle ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:  
 
„Rekonštrukcia ciest a vybudovanie chodníkov za účelom zlepšenia dostupnosti služieb v obci Brekov“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

 
Názov verejného obstarávateľa: Obec Brekov 066 

Sídlo:    Brekov, Brekov 226, 066 01 Humenné 
Zastúpený:   Ing. Radoslav Nemec - starosta    
IČO:    00322831 
DIČ:    2021232455  
Telefón:                 +421/57/ 290 90 57 
E – mail:    obec@brekov.sk  
Web:   http:// www.brekov.sk 
 
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: RENDERTEAM s.r.o. Volgogradská 9, Prešov 080 01  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Karol Fábry, info@renderteam.sk,  +421 903   608 929 

4. Predmet obstarávania: Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác počas realizácie aktivít 

projektu: „Rekonštrukcia ciest a vybudovanie chodníkov za účelom zlepšenia dostupnosti služieb v obci Brekov“  
na základe uzavretej zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2020-004030 

Pokiaľ je v texte uvedený konkrétny výrobok, alebo značka, uchádzač môže oceniť aj ekvivalent inej značky v 
rovnakej alebo vyššej kvalite, pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie 
bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie 
účelu, pre ktorý sú určené. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Výsledkom verejného obstarávania bude 

zmluva o dielo. Návrh zmluvných podmienok je prílohou výzvy. Zmluvu o dielo uchádzač v ponuke nepredkladá. 
Bezvýhradný súhlas so zmluvnými podmienkami určenými verejným obstarávateľom uchádzač potvrdí čestným 
vyhlásením, ktoré je prílohou výzvy. Potvrdenú zmluvu o dielo vrátane jej príloh predkladá až úspešný uchádzač. 

6. Kód CPV: 45000000-7 - Stavebné práce 

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
 

Predmetom zákazky  je realizácia stavebných prác projektu: „Rekonštrukcia ciest a vybudovanie chodníkov za 
účelom zlepšenia dostupnosti služieb v obci Brekov“  podľa príslušnej projektovej dokumentácie a výkazu výmer  
v prílohe. Zrealizujú sa stavebné objekty SO – 01 Rekonštrukcia komunikácii a SO – 02 Výstavba chodníkov. 
 
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 179 749,76 EUR bez DPH 

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: sídlo verejného obstarávateľa/objednávateľa  

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Termín dodania: do 12 mesiacov odo dňa začatia  

Termín začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 
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11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy. Príloha č. 1 – 

Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérii, Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie , Príloha 
č. 4 – Výkaz výmer, Príloha č. 5 – Návrh zmluvy o dielo, Príloha č. 6 – Projektová dokumentácia – el. verzia. 

12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ z 

Operačného programu Ľudské zdroje a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ 
nebude poskytovať zálohy a preddavky.  

13. Lehota na predloženie ponuky: do 08.04.2021 (štvrtok) do 11:00 hod.  

14. Spôsob predloženia ponuky: emailom/ poštou alebo osobne  

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá ponuka bude 

vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou – najnižšou cenou za 

predmet zákazky dostane priradené prvé miesto a ďalším v poradí budú priradené miesta podľa výšky 

navrhovanej ceny. 

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky verejného 
obstarávateľa vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku prijme a ostatným 
uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.  

 
16. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Uchádzač predloží ponuku v slovenskom alebo českom jazyku buď v listinnej podobe na adresu: 
RENDERTEAM s.r.o. Volgogradská 9, Prešov 080 01  v uzatvorenej obálke s označením:  
 

„SÚŤAŽ– Rekonštrukcia ciest - Brekov“ 
„PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ 

 
alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu: info@renderteam.sk s rovnakým označením súťaže v 
predmete mailu.  
Elektronickú ponuku žiadame predložiť v podpísanom formáte PDF., alebo v podobnom formáte, aby bola 

zabezpečená pred zmenou jej obsahu.  
 
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom uprednostnenie doručenia ponuky poštou, alebo 
elektronického predloženia ponuky pred osobným doručením, vzhľadom na mimoriadnu situáciu v 
súvislosti s výskytom a šírením vírusu COVID-19.  

 
V prípade osobného doručenia ponuky na miesto určené na predkladanie ponúk je potrebné odovzdanie ponuky 
vopred dohodnúť na telefónnom čísle +421 903   608 929 a striktne dodržiavať aktuálne platné hygienické 
opatrenia.  
Ponuku zasielanú v elektronickej podobe môže uchádzať zašifrovať heslom. Pokyny k otvoreniu ponuky je nutné 
oznámiť emailom, alebo iným vhodným spôsobom najneskôr do uplynutia lehoty na otváranie ponúk. 
Zodpovednosť za sprístupnenie ponuky do uplynutia lehoty určenej na otváranie ponúk je výlučne na strane 
uchádzača. Verejný obstarávateľ môže/nemusí vyzvať uchádzača na sprístupnenie zašifrovanej ponuky. Ak 
ponuka nebude sprístupnená, verejný obstarávateľ nebude môcť ponuku vyhodnotiť.  
 
Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o 
cenách v platnom znení.  
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. V prípade, že 
uchádzač nie je platiteľom DPH, v ponuke na to upozorní.  
 
17. Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  

 
18. Komplexnosť zákazky: Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.  

 
19. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje (obsah ponuky):  
 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, 

e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa  
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ponuka predkladá; vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať 
v mene uchádzača; (príloha č.1) 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií : vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou 

osobou konať v mene uchádzača; (príloha č. 2) 

c. Súhrnné čestné vyhlásenie uchádzača – podpísané štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou 

osobou konať v mene uchádzača. (príloha č. 3) 

d. Ocenený výkaz výmer - rozpočet stavby s kalkuláciou ceny – vyplnený výkaz výmer podľa  jednotlivých 

položiek v tlačenej forme potvrdený oprávnenou osobou konať v mene uchádzača (jednotkové a celkové 
ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta); všetky položky výkazu výmer musia byť ocenené ako súčin 
množstva mernej jednotky a jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve desatinné miesta; uchádzač musí 
vyplniť výkaz výmer  v plnom rozsahu; žiadna z položiek nesmie byť nulová; (príloha č. 4) 

 
20. Otváranie ponúk: do 08.04.2021 (štvrtok) o 11:30 hod. 

21. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.  

22. Lehota viazanosti ponúk: do 30.06.2021  

23. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Karol Fábry, info@renderteam.sk,   

+421 903   608 929 
 

24. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

 

1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť 
vyhotovená perom s nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením 
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.  
 
2. Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predloženie ponuky.  
 
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak:  
• sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať, alebo  

• ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá určeným požiadavkám  

• nedostal ani jednu ponuku, alebo bola predložená len jedna ponuka,  

• ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa,  

• bude neregulárna, či inak pre verejného obstarávateľa neprijateľná.  
 
4. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne všetky podmienky 
a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na predloženie ponuky a v návrhu zmluvy.  
 
5. Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na vyššie uvedený 
predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok 
postupu zadávania zákazky.  
 
6. 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).  
 
7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným 
uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi.  
 
8. Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť.  
 
9. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predloženie ponuky, môže ktorýkoľvek z účastníkov 
požiadať o ich vysvetlenie u kontaktných osobách uvedených v bode č. 1 a 3 tejto výzvy.  
 
10. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
(zákon č. 315/2016 Z. z.) 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. 
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11. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania 
súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU 
oprávnenými osobami. 
 
 
 
 
 
 
Brekov, 25.03.2021  

..........................................................  

Ing. Radoslav Nemec - starosta  obce 

Prílohy:  
 

Príloha č. 1 -  Identifikačné údaje uchádzača 
 
Príloha č. 2  - Návrh na plnenie kritéria  
 
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača  
 
Príloha č. 4 – Výkaz výmer 
 
Príloha č. 5 -  Návrh zmluvy o dielo 

Príloha č. 6 - Projektová dokumentácia – el. verzia 


