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Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa 
 Moyzesova 39,  968 01  Nová  

 

 
 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

 

 

 

 

 

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 

 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:  Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa 

Adresa:  Moyzesova 39, 968 01 Nová Baňa 

IČO:  35678402 

DIČ:  2020948116 

Internetová adresa:  www.dednb.sk  

Kontaktná osoba:  Adriana Kôpková 

Telefón:  045/2433020 

Email: ekonom2@dednb.sk  

 

2. Druh zákazky 
 

 
 

 

Zákazka s nízkou hodnotou ktorej predmetom sú stavebné práce. 
 

 

Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje verejný obstarávateľ podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a to formou doručenia „Výzvy na 

predloženie cenovej ponuky“ (ďalej ako „výzva“) prostredníctvom elektronického nástroja 

EVOSERVIS (ďalej ako „EN EVOSERVIS“)  

Celý priebeh postupu zadávania danej zákazky s nízkou hodnotou sa uskutoční prostredníctvom 

EN EVOSERVIS.  

 

3. Názov zákazky: 
 

 

 

 

„CDR Nová Baňa – Vybudovanie kanalizačnej prípojky v areáli CDR Nová Baňa,  

Moyzesova 39“, investičná akcia č. 46010. 
 

4. Opis, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
 

 
 

 
 

Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizačnej prípojky, odkanalizovanie hlavnej budovy súp.č. 

976 na pozemku CKN parc.č. 1146 a administratívnej budovy súp.č. 1736 na pozemku CKN 

parc.č. 1147/2  na ulici Moyzesova 39, 968 01 Nová Baňa v Centre pre deti a rodiny Nová Baňa 

a pripojenie na verejnú kanalizáciu na pozemku CKN parc.č. 273/1. 

Jedná sa o vybudovanie gravitačnej kanalizačnej prípojky, tlakovej vnútro areálovej kanalizácie, 

gravitačného rozvodu kanalizácie areálového, inžinierska činnosť, projektová dokumentácia 

v rozsahu: 

 
 

 

 

1. Inžinierska činnosť - zahŕňa zistenie podkladov pre projektanta; komunikácia s majiteľmi- 

správcami inžinierskych sietí, ktoré budú dotknuté; komunikácia s mestom ako vlastníkom 

nehnuteľností a správcom miestnych komunikácií; vrátene všetkých poplatkov dotknutých 

orgánov; ohlásenie drobnej stavby; vytýčenie inžinierskych sietí vrátane všetkých poplatkov; 

rozkopávkové povolenie vrátane všetkých poplatkov; geodetické zameranie trasy po realizácií 

vrátane všetkých poplatkov. 
 

2.   Vypracovanie projektovej dokumentácie. 
 

3. Kompletná realizácia kanalizačnej prípojky, úprava terénu po realizácii, dodanie všetkých  

revíznych správ a skúšok.  

 Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 3 výzvy -  rozpočet. 

http://www.dednb.sk/
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          Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa platných STN noriem, vyhlášok, 

technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na dielo a platných 

právnych prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov. Všetky materiály a technológie 

použité na vykonanie diela musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov. 

 

            Zhotoviteľ je povinný pri výkone diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, 

dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zákona č.124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MPSVR SR č. 

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 

niektorých pracovných činností, ako aj súvisiacich predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci a požiarnu ochranu v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

     Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku. 

 

     Po ukončení činnosti uchádzač dôsledne odstráni vzniknutý odpad a zabezpečí jeho likvidáciu 

na vlastné náklady. Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných 

právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Náklady na odvoz a  likvidáciu odpadu je 

potrebné zohľadniť v cenovej ponuke. Uchádzač zodpovedá za ochranu životného prostredia 

i okolitých priestorov. 

 

     Predmet zákazky bude považovaný za splnený po jeho zhotovení, t.j. potvrdením preberacieho 

protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky a dodaní nasledujúcej dokumentácie:  

- certifikáty a atesty použitých materiálov, 

- ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky. 

 

     Verejný obstarávateľ požaduje záruku na predmet zákazky 60 mesiacov na všetky stavebné 

práce, ktoré na diele vykonal. Záručná doba na dodaných technologických zariadeniach a materiálu 

je určená v zmysle záručných podmienok. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho 

odovzdania a prevzatia diela. 

 

     V prípade, že v podkladoch zákazky bude uvedený konkrétny názov výrobku resp. odkaz na     

konkrétny výrobok, môže uchádzač predložiť aj ekvivalent k tomuto výrobku. V prípade, že 

uchádzač predloží ekvivalent, musí spolu s ponukou doplniť aj technické údaje k ponúkanému 

ekvivalentu. Za ekvivalent sa považuje výrobok s vlastnosťami a technickými parametrami 

rovnakými resp. lepšími, ako výrobok uvedený v podkladoch zákazky. 

 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky 

        Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa, Moyzesova 976/39, 968 01 Nová Baňa,  KÚ Nová Baňa,  

        pozemok CKN parc.č. 1147/1 a 273/1. 

 

 
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

 Predmet zákazky sa nedelí na časti.  

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie cenovej ponuky na časť predmetu zákazky.     

Vyžaduje sa predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky, definovaný v tejto  výzve 

a súvisiacich dokumentoch, ktoré sú prílohami tejto výzvy.  
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7.  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
  45232400-6   Stavebné práce na stavbe kanalizácie 

 45232440-8   Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení 

 45231300-8   Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie 

 45332000-3   Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí 

 44162300-6   Odtokové/odpadové potrubia 

 45112000-5   Výkopové zemné práce a presun zemín 

 45112700-2   Terénne úpravy 

 90500000-2   Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom 

 
8. Predpokladaná hodnota zákazky 

 Predpokladaná hodnota zákazky bola verejným obstarávateľom určená v zmysle  

§ 6 zákona o verejnom obstarávaní vo výške:  13 821,34 EUR bez DPH,  16 585,61 Eur s DPH. 
 

Cenová ponuka, ktorá bude obsahovať návrh ceny predmetu zákazky s hodnotou určenou bez DPH 

vyššou ako  je  určená  predpokladaná hodnota zákazky (13 821,34 EUR  bez DPH),  sa považuje za 

inak neprijateľnú cenovú ponuku a nebude zaradená do vyhodnotenia cenových ponúk a  jej 

nezaradenie s dôvodmi nezaradenia oznámi verejný obstarávateľ uchádzačovi, ktorý danú cenovú 

ponuku predložil. 

 

 
9. Možnosť predloženia variantných riešení: 
 Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 

 
10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 

 Verejný obstarávateľ vystaví úspešnému uchádzačovi na predmet zákazky zmluvu.  

 

 
 

 

          Termín začatia realizácie predmetu zákazky: - dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a 

deň odovzdania a prevzatia staveniska je do piatich pracovných dní od vydania súhlasu Mesta 

Nová Baňa, že s realizáciou drobnej stavby nemá námietky. 

   Prevzatie staveniska za účelom vykonania diela bude vykonané na základe preberacieho 

a odovzdávacieho protokolu, vystaveného v dvoch rovnopisoch, z ktorých dostane po jednom 

objednávateľ a dodávateľ. 

 

  Termín ukončenia realizácie predmetu zákazky je do 30.11.2022.  

  

 
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,  

v ktorých sa uvádzajú: 
 

 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu. Úhrada 

za poskytnutie tovaru a služieb bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na 

základe daňového dokladu faktúry vystavenej poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 14 dní odo 

dňa doručenia daňového dokladu. Neoddeliteľnou prílohou faktúry je preberací protokol podpísaný 

zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán a rozpočet.  

 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

  

 Návrh ceny celkom za predmet zákazky  musí zahŕňať všetky náklady spojené 

s dodaním predmetu zákazky, jeho riadnym plnením definovaným v bode 4 a v prílohách tejto 

výzvy s určenými technickými a funkčnými parametrami. 

Návrh ceny bude tvoriť súčet cien jednotlivých položiek predmetu zákazky uvedených v rámci 

opisu predmetu zákazky a súvisiacich príloh tejto výzvy. 
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Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

       neskorších predpisov.  

       Uvedené ceny sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. 
 

 Ak  uchádzač nie je platcom DPH, ním navrhovaná cena celkom za predmet zákazky bude 

zahŕňať aj čiastku DPH vo výške 0, hodnota  zákazky cena celkom je konečná. 

Na danú skutočnosť, že uchádzač nie je platcom DPH upozorní uchádzač  uvedením tejto 

informácie v ponuke v prílohe č. 2.  

  

 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v cenovej 

ponuke uviedol, že nie je platcom DPH a  v priebehu postupu zadávania tejto zákazky alebo 

v priebehu plnenia predmetu zákazky  sa stane platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o 

hodnotu DPH. 
 

 Uchádzač uvedie navrhovanú jednotkovú cenu položiek a cenu celkom za všetky položky 

v požadovanom  rozsahu ako cenu celkom s DPH (v prípade neplatcu DPH ako cenu celkom – cenu 

konečnú s DPH vo výške 0).   

 

 
12. Podmienky účasti záujemcov: 
       Uchádzač preukazuje  splnenie  podmienok účasti  týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32  

       ods. 1 písm.  e) a f) zákona o verejnom obstarávaní predložením : 
 

 
 

a) dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
 

b) čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 
 

          Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu na plnenie predmetu zákazky, ak budú 

u uchádzača existovať dôvody  na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní (vznik konfliktu  záujmov,  ktorý nie je možné odstrániť inak). 

             

 
13. Obsah ponuky 

 

 

 

 

 

Uchádzač v EN EVOSERVIS vloží svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem 

ponúk (Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH) a vloží nasledovné dokumenty: 

 

1. Identifikačné údaje uchádzača  - vyplnenú Prílohu č. 1 Výzvy. 

Podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF.  

 

     2. Návrh na plnenie kritéria - vyplnenú Prílohu č. 2 Výzvy. 

Podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF. V 

prípade splnomocnenej osoby verejný obstarávateľ požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo.  
 

 

3. Rozpočet – výkaz výmer  - vyplnenú Prílohu č. 3 Výzvy. 

Podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF.  
 

 

4. Súhlas so spracovaním osobných údajov  - vyplnenú Prílohu č. 4 Výzvy. 

Podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF.  

 

5. Čestné vyhlásenie  - vyplnenú Prílohu č. 5 Výzvy. 

Podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF.  
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     6. Doklad o oprávnení uskutočňovať predmet zákazky - ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

      

      Nepredloženie niektorého z dokumentov alebo dokladov uvedených v  bode 12 a 13 zakladá   právo  

      verejného obstarávateľa nezaradiť takúto ponuku do procesu vyhodnotenia cenových ponúk. 

 

 
14. Predkladanie cenovej ponuky 

              Uchádzač predkladá cenovú  ponuku v elektronickej podobe do systému elektronického   

  nástroja EVOSERVIS (ďalej len EN EVOSERVIS), umiestnenom na webovej adrese:  

  https:// www.evoservis.sk., a to v lehote na predkladanie cenových  ponúk podľa požiadaviek  

  uvedených v tejto výzve.  Cenová ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej  

  podobe. V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude  

       prihliadať. 

 

    Predložením cenovej ponuky verejnému obstarávateľovi uchádzač súhlasí so 

sprístupnením osobných údajov uvedených v cenovej ponuke verejnému  obstarávateľovi a členom 

komisie, ak takáto bola na vyhodnotenie cenových ponúk zriadená  a s ich použitím výlučne pre 

účely, ktoré sa priamo viažu k postupu zadávania tejto zákazky a k povinnostiam verejného 

obstarávateľa viažucim sa  k zverejňovaniu dokumentov z postupu zadávania zákazky 

a k zverejneniu  zmluvy.   

 

 
15. Lehota, miesto, spôsob a forma predkladania cenových ponúk: 

 
 

 
 

Lehota na predkladanie ponúk: do 15.06.2022  najneskôr  do 09:00 hod. 

        

        Uchádzač predkladá cenovú  ponuku v elektronickej podobe do systému elektronického   

  nástroja EVOSERVIS (ďalej len EN EVOSERVIS), umiestnenom na webovej adrese:  

  www.evoservis.sk/mpsvrsr   

 

     Akákoľvek komunikácia medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom, súvisiaca s 

predmetnou  zákazkou, oznámenie o výsledku vyhodnotenia predložených cenových ponúk bude 

prebiehať elektronicky, písomnou formou, a to prostredníctvom komunikačného rozhrania 

sprístupneného na internetovej stránke nástroja EVOSERVIS (vysvetlenie v Prílohe č. 6). 

Všetky inštrukcie potrebné pre správnu obsluhu softvéru EVOSERVIS sú uvedené na internetovej 

stránke www.evoservis.sk .  

 

Cenové ponuky, všetky doklady a dokumenty sa predkladajú v písomnej forme v  

     slovenskom jazyku. Doklady k tovaru môžu byť predložené v českom jazyku. 

 

 
16.  Poskytovanie informácií a vysvetľovanie výzvy a príloh výzvy  
        Verejný obstarávateľ poskytne informácie a vysvetľovanie všetkých údajov 

  uvedených vo výzve na predkladania cenovej ponuky na základe žiadosti  o vysvetlenie doručenej  

  elektronicky prostredníctvom EN EVOSERVIS najneskôr do 14.06.2022 do 12:00 hod.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evoservis.sk/
http://www.evoservis.sk/mpsvrsr
http://www.evoservis.sk/
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Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta realizácie premetu  

        zákazky,  aby si uchádzač sám overil potrebný rozsah prác a získal informácie nevyhnutné 

na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý 

objem potrebných prác.  

       Výdavky spojené s obhliadkou objektu idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku je potrebné vopred  

       dohodnúť telef. na čísle 045/2433020, 2433022 v pracovnom čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. 

         

Ak po vykonanej obhliadke bude mať záujemca  otázky týkajúce sa predmetu 

zákazky, tieto budú zodpovedané len na základe ich doručenia v písomnej forme 

prostredníctvom EN EVOSERVIS najneskôr 14.06.2022 do 12:00 hod., pričom odpovede budú 

odoslané všetkým známym záujemcom s cieľom zabezpečenia  rovnakého zaobchádzania 

s uchádzačmi a budú zverejnené v systéme EN EVOSERVIS.      

 
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

       

 Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať cenové  ponuky podľa predloženého návrhu  na 

plnenie kritéria: „najnižšia cena celkom za predmet zákazky v Eur - vrátane DPH“.  

 

 Ponúknutá cena zahŕňa všetky náklady na dodanie celého predmetu zákazky. 
        

             Cenová ponuka, ktorá bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, sa považuje za 

inak neprijateľnú cenovú ponuku a nebude zaradená do vyhodnotenia cenových ponúk.  

 

 Verejný obstarávateľ alebo ním zriadená komisia na vyhodnotenie cenových ponúk, 

 bude vyhodnocovať cenové ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na  

 predmet zákazky, určených v tejto výzve. 
           

Po vyhodnotení cenových ponúk a po určení poradia a úspešnosti, výsledok verejný  

        obstarávateľ oznámi uchádzačom a úspešnému uchádzačovi oznámi prijatie jeho ponuky a vyzve  

        ho na súčinnosť vedúcu k vystaveniu zmluvy. 

 
18. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 
        Zákazka nie je vyhradená pre registrované integračné pracoviská /chránené dielne. 
 

 

19. Výsledkom verejného obstarávania bude:  Zmluva. 

 

 

20. Ďalšie informácie 
           

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie, bolo začaté,   

- nevybrať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že cenové ponuky nebudú zodpovedať  

podmienkam a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky alebo budú 

inak neprijateľné. 
 

          Verejný obstarávateľ príjme cenovú ponuku uchádzača, ktorý bol vyhodnotený na 

základe stanoveného kritéria na prvom mieste a ponúkol najnižšiu cenu celkom za daný predmet  

zákazky, a ktorý splnil  podmienky účasti a požiadavky určené v tejto výzve na predmet zákazky. 
 

               Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou , zabezpečovaného formou  výzvy 

         na predkladanie  cenových ponúk pre uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky  nevyplývajú na  

         základe predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na vystavenie zmluvy na plnenie predmetu  

         zákazky, oprávnenia spojené  s revíznymi postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní ani  
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         právo na úhradu  nákladov spojených s jej predložením. 
          

           Podmienky neupravené touto Výzvou na predkladanie cenových ponúk ZsNH sa 

         riadia a dopĺňajú podmienkami stanovenými v zmluve, ktorá je  neoddeliteľnou súčasťou  

         dokumentácie VO a tejto výzvy. 
 

 

 

         V Novej Bani,  dňa  27.05.2022 

 

   

 

 

 

       

Vypracovala:   ....................................................           

                                           Adriana Kôpková 

                             zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

 

 

 

 

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

                                                               Mgr. Ing. Katarína Volfová 

                                Riaditeľka CDR NB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy tvoria nasledujúce prílohy: 

 

Príloha č. 1   Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky                         

Príloha č. 2  Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 3             Rozpočet – výkaz výmer 

Príloha č. 4              Súhlas so spracovaním osobných údajov 

                          Príloha č. 5            Čestné vyhlásenie  

Príloha č. 6  Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. 

                                záujemcami        
 

 
 

 

 
 

Príloha č. 7  Zmluva 

 


