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Výzva na predkladanie ponúk 

(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 – ďalej 

len „ZVO“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Adresa:  Špitálska 8, 812 67  Bratislava 

IČO:  307 94 536 

Kontaktná osoba:  Bc. Adam Kašák 

Telefón:  02/20 441 681 

Elektronická pošta:  Adam.Kasak@upsvr.gov.sk 

Internetová adresa:  www.upsvar.sk 

 

2. Druh zákazky: 

 

Zákazka na poskytnutie služby. Jedná sa o zadávanú zákazku obstarávanú postupom 

zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bude 

vyhlásená formou zverejnenia tejto Výzvy prostredníctvom elektronického nastroja 

EVOSERVIS.  
 

3. Názov zákazky: 

 

„Projekt osadenia projektovej dokumentácie rodinných domov pre potreby Centra 

pre deti a rodiny Dedina Mládeže“ 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

 

Predmetom tejto zákazky je osadenie existujúcej projektovej dokumentácie na výstavbu 

rodinného domu s administratívnym zázemím, rodinného domu bez administratívneho 

zázemia a účelového rodinného domu pre deti s postihnutím na pozemok vo vlastníctve 

Centra pre deti a rodiny Dedina Mládeže (predtým Detský domov Dedina Mládeže), jeho 

napojenie na inžinierske siete a inžiniersku činnosť.  Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny, ako verejný obstarávateľ, disponuje projektovou dokumentáciou na výstavbu 

rodinných domov, ktorú vypracoval Ing. arch. Ján Kunec  s.r.o.  autorizovaný architekt (č. 

opr. 0382 AA, Prostějovská 4843/44, 080 01 Prešov). Táto projektová dokumentácia bude 

osádzaná nasledovne: 
 

1. Osadenie rodinného domu s administratívnym zázemím na pozemok par. č. 

CKN-884 a 885, LV  č. 5698 v k. ú. Hurbanovo; 

 

2. Osadenie rodinného domu bez administratívneho zázemia na pozemok CKN-

1004/2  a 1007/2, LV  č. 5698  v k. ú. Hurbanovo;   
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3. Osadenie účelového rodinného domu pre deti s postihnutím na pozemok CKN-

1903/1,1905/2 a 1906/2, LV  č. 5698 v k .ú. Hurbanovo; 
 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby poskytovateľ služby osadil projektovú dokumentáciu 

v zmysle vyššie uvedeného. Predmet tejto zákazky ďalej zahŕňa najmä: 
 

1. Naprojektovanie napojenia rodinných domov na inžinierske siete; 

 

2. Vyhotovenie geologického prieskumu a vyhotovenie výškopisného 

a polohopisného zamerania pozemkov; 

 

3. Drobné úpravy projektovej dokumentácie vychádzajúce z terénnych pomerov 

a z požiadaviek štatutárneho zástupcu centra pre deti a rodiny; 

 

4. Naprojektovanie rampy, oplotenia, objektu na skladovanie TKO, spevnených 

plôch a komunikácií, terénnych prác (vrátane zarovnania kopanej studne 

s hĺbkou cca 8 m, ktorá sa na pozemku nachádza) a sadových úprav; 
 

Súčasťou zákazky bude aj inžinierska činnosť pre zabezpečenie územného rozhodnutia 

a stavebného povolenia, prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi 

a organizáciami vrátane zapracovania ich vyjadrení do projektu stavby a energetický 

audit.  
 

Súčasťou zákazky je aj zabezpečenie výkonu autorského dozoru počas výstavby 

rodinných domov. 

 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky ako aj podmienky jej realizácie sú 

upravené  v Návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy. 
 

Výpisy z listu vlastníctva k dotknutých pozemkom predstavuje prílohu č. 5 tejto Výzvy.  
 

Kompletná pôvodná projektová dokumentácia, ktorej osadenie na pozemky v zmysle 

vyššie uvedeného tvorí predmet tejto zákazky, je k dispozícii vo forme príloh tejto 

Výzvy. Projektová dokumentácia tvorí prílohy č. 6 a vyššie tejto Výzvy. 

 

Uchádzač bude oceňovať celkovú cenu zákazky priamo v systéme EVOSERVIS. Systém 

automatizovane prepočíta celkovú cenu za príslušný predmet zákazky a zároveň 

automaticky zostaví poradie zúčastnených uchádzačov. Uchádzač predloží ponuku 

ocenením položky v príslušnej oceňovanej časti predmetu zákazky cez systém 

EVOSERVIS. V prípade, že uchádzač neocení položku v oceňovanej časti predmetu 

zákazky, uvedenú v tejto výzve na predloženie ponuky, nebude jeho ponuka akceptovaná 

a bude vylúčená. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena pre predmet zákazky bude 

vyjadrená v EUR s DPH.  

 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez  

finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania.  

      

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 
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6. Rozdelenie zákazky na časti: 

 

Nie, zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač predloží ponuku vystavenú na celý 

predmet zákazky. 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

 

Hlavný predmet: 

       

      71320000-7  Inžinierske projektovanie 

 71322000-1  Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve 

 71322100-2  Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach 

71300000-1  Inžinierske služby 

 

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

 

Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4 tejto Výzvy a v zmysle návrhu zmluvy o dielo, 

ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy a v zmysle ostatných príloh tejto Výzvy. 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 21.080,50 - € bez DPH (25.296,60 € s DPH) 

 

Predloženie ponuky, ktorá bude svojou výškou presahovať predpokladanú hodnotu 

zákazky, zakladá právo verejného obstarávateľa nezaradiť túto ponuku do procesu 

vyhodnotenia predložených ponúk. 

 

10. Cena a spôsob určenia ceny: 

 

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 

a to v nasledovnej štruktúre:  

 

 cenu žiadame stanoviť v zmysle požadovanej špecifikácie predmetu zákazky v 

zmysle bodu 4. tejto Výzvy a v zmysle návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu 

č. 4 tejto Výzvy a v zmysle ostatných príloh tejto Výzvy.; 

 

 celková cena ako kritérium vyhodnotenia ponúk sa uvádza do Návrhu na plnenie 

kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy. 

 

11. Možnosť predloženia variantných riešení: 

 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou ponuky 

bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia 

ponúk. 

 

12. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 
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Trvanie zmluvy, ako aj lehota pre ukončenie dodávky sú upravené v rámci Návrhu 

zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy, a na základe ktorej bude predmetná 

služba poskytovaná. 

 

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz 

na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 

 

Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu a následne refundovaný z 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF, číslo výzvy: IROP –PO2-SC211-

2017-17, operačný program: Integrovaný regionálny operačný program –IROP, prioritná 

os: 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ: 

2.1.1- Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb s zabezpečenia výkonu opatrení 

sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately – SPODaSK - v zariadení 

z inštitucionálnej formy na komunitnú a podpora rozvoja služieb starostlivosti o dieťa do 

troch rokov veku na komunitnej úrovní.) 

  

Úhrada za poskytnutie tovaru a služieb bude realizovaná formou bezhotovostného 

platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom, splatnosť 

ktorého je do 60 dní odo dňa doručenia daňového dokladu.  

 

Neoddeliteľnou prílohou faktúry je preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom 

verejného obstarávateľa.  

 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

14. Podmienky účasti uchádzačov: 

 

Povinnou náležitosťou ponuky uchádzača je preukázanie splnenia podmienok účasti. 

Podmienky účasti sú v rámci zadávania tejto zákazky vymedzené v zmysle ustanovení § 

32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO. 

 

Pre naplnenie § 117 ods. 5 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal 

nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.  e) 

a f) ZVO a preukázal ich predložením: 
 

 Dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (výpis z obchodného 

registra, živnostenského registra alebo obdobného registra, prípadne zo zoznamu 

hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ZVO) 

 

 Čestného vyhlásenia podpísaného osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, že 

nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

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

obvyklého pobytu (vzor tohto čestného vyhlásenia predstavuje prílohu č. 3 tejto 

Výzvy). 
 

V prípade, ak má uchádzač skutočnosti, ktorých existenciu vyššie uvedeným dokumentom 

preukazuje, zapísané v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona č. 

343/2015 Z. z. o VO, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 
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15. Obsah ponuky: 

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 

1. Doklad o oprávnení podnikať podľa bodu 14. Tejto Výzvy;  

 

2. Čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača podľa bodu 

14. Tejto Výzvy, ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto Výzvy; 

 

3. Vyplnený Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorý tvorí prílohu č.1 

tejto Výzvy, na predmet zákazky špecifikovaný vyššie  

 

4. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa tovaru a služby 

(adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná osoba 

s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača 

alebo v jeho mene; 

 

5. Položkový rozpočet s ocenením  jednotlivých prvkov predmetu zákazky v zmysle 

opisu predmetu zákazku uvedeného v bode 4. tejto Výzvy a v zmysle návrhu zmluvy 

o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy a v zmysle ostatných príloh tejto Výzvy; 

 

6. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke. 

  

Vyššie uvedené doklady vkladá uchádzač do svojej ponuky naskenované vo formáte .pdf 

do systému EVOSERVIS. 

 

Nepredloženie dokladov v zmysle bodov 14. a 15. tejto Výzvy zakladá právo 

verejného obstarávateľa nezaradiť ponuku do procesu vyhodnotenia predložených 

ponúk. 

 

16. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

 

Lehota na predkladanie ponúk: do 11.04.2019, čas: do 12:00 hod. 

 

Zákazka bude obstarávaná prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja 

EVOSERVIS, určeného na vykonávanie elektronických aukcií a verejného obstarávania 

v režime platnej právnej úpravy. 

 

Vyššie uvedený elektronický nástroj je prevádzkovaný na internetovej adrese 

www.evoservis.sk. 

 

Jednotlivé ponuky sa predkladajú v zmysle platnej právnej úpravy  a všeobecných a 

obchodných  podmienok a pravidiel uvedeného elektronického nástroja. Všeobecné 

a obchodné podmienky elektronického nástroja ako aj postup uchádzača, ktorý je potrebné 

dodržať pre korektné predloženie ponuky je definovaný a podrobne opísaný na 

internetovej adrese www.evoservis.sk/mpsvrsr-upsvr/.   

 

Za včas predloženú ponuku sa považuje ponuka predložená v lehote na predkladanie 

ponúk prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS, podaná v súlade s platnou 

http://www.evoservis.sk/
http://www.evoservis.sk/mpsvrsr-upsvr/
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právnou úpravou a normami tohto elektronického nástroja, na internetovej adrese, 

automaticky vygenerovanej pre túto zákazku v jeho rámci. 

 

Akákoľvek komunikácia medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom, súvisiaca s 

predmetnou zákazkou, bude prebiehať elektronicky, písomnou formou, a to 

prostredníctvom komunikačného rozhrania sprístupneného na internetovej adrese nástroja 

EVOSERVIS v zmysle prílohy č. 2 tejto Výzvy. Rovnako oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia  predložených ponúk bude uchádzačom zaslané elektronickou poštou 

s využitím komunikačného rozhrania vymedzeného pre túto zákazku v rámci 

elektronického nástroja EVOSERVIS. 

 

 Všetky inštrukcie potrebné pre správnu obsluhu softvéru EVOSERVIS sú uvedené na 

internetovej adrese www.evoservis.sk. V prípade akýchkoľvek užívateľských problémov 

s predmetným programom je potrebné obrátiť sa na kontaktné osoby, ktorých údaje sú 

taktiež uverejnené na tejto adrese. 

 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky 

kritérium: najnižšia cena celkom vrátane DPH, čiže cena za celý predmet zákazky 

vrátane DPH (jediné kritérium) na základe § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom 

obstarávaní. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou celkom vrátane DPH, ktorý splnil 

podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. 

 

V prípade, ak ponuku predkladá Záujemca z iného členského štátu EÚ, predkladá ju 

vrátane DPH v príslušnej výške 20%, pričom fakturácia zo strany Záujemcu bude v 

takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí Verejný obstarávateľ v príslušnej výške v % do 

štátneho rozpočtu na Slovensku. 

 

V prípade ak sa hodnota ponuky predloženej prostredníctvom nástroja EVOSERVIS 

nebude zhodovať s  ponukou uvedenou v Návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie 

ponúk, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Výzvy, považuje verejný obstarávateľ za smerodajný 

údaj uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy. 

 

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia  predložených ponúk bude uchádzačom zaslané 

elektronickou poštou s využitím komunikačného rozhrania vymedzeného pre túto zákazku 

v rámci elektronického nástroja EVOSERVIS. 

 

18. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené 

pracoviská: 

 

Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská. 

 

19. Vyhradenie práva: 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

 

http://www.evoservis.sk/
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1. zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých 

sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude uzatvorená zmluva 

s úspešným uchádzačom,  

 

2. nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám 

verejného obstarávateľa. 

 

20. Ďalšie informácie: 

 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 

uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu 

na výsledok verejného obstarávania. 

 

 Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 8:00 hod. do 15:00 hod. Podateľňa je 

otvorená v pracovné dni od 8:00 do 12:30 a od 13:00 do 14:00 hod. 

 

 Ak sa v tejto Výzve vrátane príloh použil odkaz na konkrétny výrobok alebo 

technológiu, potom platí, že verejný obstarávateľ bude akceptovať v ponuke aj 

ocenenie jeho ekvivalentu. Za ekvivalent považuje verejný obstarávateľ výrobok 

rovnakého charakteru a účelu, ktorého technické parametre sú rovnaké alebo 

vyššie ako technické parametre konkrétneho výrobku, na ktorý sa v tejto Výzve 

odkazuje. 

 

V Bratislave dňa 03.04.2019 

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie Osoba zodpovedná za vecnú stránku 

zákazky 

 

 

 

________________________________  ___________________________________ 

Bc. Adam Kašák   Mgr. Jana Lukáčová 

Referent odboru verejného obstarávania Riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa 

 

 

 

 

 

Neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy tvoria nasledujúce prílohy: 

 

Príloha č. 1:  Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Príloha č. 2:  Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami 

Príloha č. 3:  Čestné vyhlásenie uchádzača v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) ZVO 

Príloha č. 4:  Návrh zmluvy o dielo 

Príloha č. 5:  List vlastníctva k dotknutým pozemkom  

Príloha č. 6 a vyššie:  Osádzaná projektová dokumentácia 


