Ladislav Jurpak
1. mája 2055/7, 069 01 Snina
Tel.: 0905 349 557, e-mail: jurpak@vihorlatresort.sk
Ladislav Jurpak ako verejný obstarávateľ podľa § 8 odsek 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. z.
(Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov), vyhlasuje

VÝZVU
na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO :
DIČ :
IČ DPH:
telefón :
e-mail :

Ladislav Jurpak
1. mája 2055/7, 069 01 Snina
34821422
1020719370
SK1020719370
+421 905 349 557
jurpak.vo@gmail.com, jurpak@vihorlatresort.sk

2. Predmet zákazky:
2.1 Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia turistického ubytovania – zrubové chatky
2.2 Kód CPV:

45000000-7 - Stavebné práce
45111000-8 - Demolácie, úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
45320000-6 - Izolačné práce
45330000-9 - Kanalizačné a sanitárne práce
45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce

2.3 Druh zákazky:
Hlavný predmet zákazky: Stavebné práce
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí
predložiť ponuku na celý predmet zákazky v súlade s podmienkami výzvy na predkladanie
ponúk a ostatnými súťažnými podkladmi.
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky: Prípadné rozdelenie predmetu zákazky na časti
alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní najmä s ohľadom na vecné, funkčné aj
časové väzby a charakter predmetu zákazky, by bolo po technickej stránke nelogické,
neúčelné a nehospodárne. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a
nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.

3. Komplexnosť dodávky
3.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky
bez jeho delenia alebo variantných riešení. Ak bude súčasťou doručenej ponuky
uchádzača aj variantné riešenie, tak dané riešenie a ponuka uchádzača nebudú zaradené
do vyhodnocovania ponúk.
4. Špecifikácia predmetu zákazky:
4.1 Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na rekonštrukcií turistického
ubytovania. Predmetné turistické ubytovanie pozostáva z desiatich zrubových chatiek
(Monika 1 až Monika 10). Zrubové chatky sa nachádzajú v areáli rekreačného zariadenia
Vihorlat resort. Prevádzka sa nachádza v extraviláne mesta Snina a chatky sú situované
v južnej časti pozemku. Chatky sú v zastaranom stave, ktorý si vyžaduje rekonštrukciu.
Všetky chatky sú takmer identické. Interiér tvoria tri obytné miestnosti a hygienické jadro.
Súčasťou každej chatky je exteriérová terasa (tri z nich majú terasu s väčšími rozmermi).
Zrubové chatky sú tvorené prevažne drevenou konštrukciou. Každá chatka je napojená na
kanalizačnú prípojku, zásobovaná pitnou vodou a napojená na elektrickú sieť.
4.2 Miesto stavby: k. ú. Snina, parcela registra ,,C“ č. 5713/15 (chatky sú umiestnené na
parcelách CKN č. 5713/17 – 5713/26). Adresa: Rybnícka 678, RO Rybníky, Snina.
4.3 Technické riešenie pozostáva z rekonštrukčných prác daného objektu, a to v nasledujúcom
rozsahu: výmena podlahy v celom objekte chatky v interiéri a v exteriéri na terase chatky,
výmena vedľajších vstupných dvojdverí v najväčšej izbe chatky za nové posuvné dvere
a všetkých ostatných dverí za nové, vybúranie kúpeľňovej steny za umývadlami a výstavba
novej sadrokartónovej steny s vyhovujúcimi rozmermi a pokrytie keramickým obkladom,
odstránenie dverí do toalety a tiež kovovej konštrukcie pôvodného sprchového kúta,
výstavba murovaného sprchového kúta, výmena zariaďovacích predmetov v kúpeľni
a toalete, vytvorenie vetrania v kúpeľni a toalete, výmena starého zariadenia na ohrev
vody za nové. Z technickej strany sa jedná o demontáže zariaďovacích predmetov a znovu
osadenie nových. Vybúranie jestvujúcich poškodených obkladov a celoplošná výmena za
nové. Vybúranie jestvujúcich vstupných dverí do objektu a znovu osadenie za nové dvere.
Vybúranie jestvujúcich nevyhovujúcich drevených podláh a prevedenie nových drevených
podláh. V kúpeľni, toalete a vo vstupnej miestnosti osadenie novej dlažby.
4.4 Predmet zákazky je ďalej podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 7 – Technická správa
(Architektonicko-stavebné riešenie - Projektová dokumentácia). Rozsah predmetu zákazky
vo forme jednotlivých položiek stavebného rozpočtu (výkazu výmer) je bližšie určený
v Prílohe č. 2 – Zadanie – Rekonštrukcia turistického ubytovania.
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
5.1 Miesto dodania: Prevádzka Vihorlat resort, Rybnícka 678, RO Rybníky, Snina,
Prešovský kraj, NUTS kód: SK O41.
6. Lehota dodania predmetu zákazky:
6.1 Predpokladaná lehota výstavby: 13 mesiacov odo dňa začatia prác.
6.2 Termín zahájenia realizácie prác: najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia staveniska.

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 129 945,57 EUR bez DPH
8. Obhliadka miesta realizácie diela:
8.1 Záujemca / uchádzač môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sám overil
a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania
ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou sú nákladom záujemcu a hradí ich
z vlastných prostriedkov. Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky
miesta stavby, je kontaktnou osobou Ladislav Jurpak (majiteľ prevádzky Vihorlat resort),
e-mail: jurpak.vo@gmail.com, tel.: +421 905 349 557.
9. Cena a spôsob určenia ceny:
9.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť
stanovená ako cena za dodanie celého predmetu zákazky, vyjadrená v mene EUR a
uvedená v zmysle Prílohy č. 1 – Návrh na plnenie kritérií, ktorý je súčasťou súťažných
podkladov a zároveň neoddeliteľnou prílohu tejto výzvy na predkladanie ponúk.
9.2 Uchádzačom navrhnutá zmluvná cena za požadovaný predmet zákazky, uvedená v
ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene EUR so zaokrúhlením na dve desatinné
miesta.
9.3 Verejný obstarávateľ je osobou vykonávajúcou ekonomickú činnosť, registrovanou pre
DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
9.4 Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
9.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní poznámkou pri uvedení ceny v Prílohe č. 1. –
Návrh na plnenie kritérií.
9.6 Navrhovaná zmluvná cena stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách musí
byť stanovená ako maximálna, ktorú nie je možné prekročiť. Všetky ceny predložené
uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.
9.7 Uchádzač stanoví zmluvnú cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných
výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Záujemca je
pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na
úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady
spojené s plnením predmetu zákazky.
9.8 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady
(t.j. výzvu na predkladanie ponúk a všetky ďalšie dokumenty poskytnuté verejným
obstarávateľom), ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky
alebo poskytnutie dodania požadovaného predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač
bude vo verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný, nebude akceptovaný žiadny
nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny.

10. Zmluva
10.1 Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzatvorená s úspešným
uchádzačom v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi
a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
10.2 Navrhované zmluvné podmienky sú verejným obstarávateľom podrobne definované
v Prílohe č. 3 – Zmluva o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a zároveň
neoddeliteľnou prílohou tejto výzvy na predkladanie ponúk. Obchodné (zmluvné)
podmienky uvedené v zmluve o dielo nie je prípustné uchádzačom meniť.
11. Podmienky financovania:
11.1 Predmet zákazky je spolufinancovaný prostredníctvom nenávratného finančného
príspevku z fondov EÚ, konkrétne z Operačného Programu Integrovaná Infraštruktúra
2014 – 2020 (OPII), ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Podrobné podmienky tohto spolufinancovania definuje Zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (zverejnená v CRZ pod reg. číslom: 146/2021-20604233-ATY5) k projektu s názvom: Rekonštrukcia turistického ubytovania - zrubové chatky
(kód projektu v ITMS2014+: 313031ATY5).
11.2 Predmet zákazky je spolufinancovaný prostredníctvom nenávratného finančného
príspevku z fondov EÚ a ukončené verejné obstarávanie bude predmetom „ex post“
administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany
príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu (RO/SO). Kladný
výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly (t. j. schválenie zákazky v rámci
kontroly príslušným kontrolným orgánom), uvedený a doručený v Správe z kontroly, je
zároveň podmienkou pre plnenie predmetu zmluvy (odkladacia podmienka účinnosti
uzavretej Zmluvy o dielo).
11.3 Podmienky financovania sú verejným obstarávateľom podrobne definované v Prílohe č.
3 – Zmluva o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a zároveň neoddeliteľnou
prílohou tejto výzvy na predkladanie ponúk.
11.4 Platobné podmienky sú verejný obstarávateľom rovnako podrobne definované v Prílohe
č. 3 – Zmluva o dielo. Súčasťou týchto platobných podmienok je definovanie spôsobu
úhrad, kde sa uvádza, že verejný obstarávateľ bude za predmet zákazky uhrádzať
dodávateľovi finančné prostriedky na základe riadne vystavených a doručených faktúr.
Dodávateľ bude oprávnený vystaviť faktúru spôsobom a v rozsahu, ktorý je definovaný
v Prílohe č. 3 - Zmluva o dielo, v článku V., bod č. 7 - 10. Splatnosť vystavenej faktúry je v
podmienkach zmluvy stanovená na 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia
verejnému obstarávateľovi. Faktúry budú uhrádzané bezhotovostným prevodom na účet
dodávateľa uvedený vo faktúre.
11.5 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že súčasťou financovania nebude poskytovanie
preddavkov ani zálohových platieb. Všetky ďalšie podrobnosti týkajúce sa financovania
a realizácie predmetu zákazky sú definované v Prílohe č. 3 – Zmluva o dielo, ktorá bude
uzatvorená s úspešných uchádzačom.

12. Lehota na predkladanie ponúk:
12.1 Dátum zverejnenia / zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 25.11.2021
12.2 Termín na predkladanie ponúk: do 8.12.2021 - do 14:00 hod.
13. Miesto a spôsob predloženia ponuky:
13.1 Uchádzači doručia svoje ponuky elektronickou poštou na e-mailovú adresu verejného
obstarávateľa, určenú pre verejné obstarávanie: jurpak.vo@gmail.com alebo osobne,
poštou, či inou prepravnou službou priamo na adresu prevádzky verejného
obstarávateľa: Vihorlat resort, ul. Rybnícka 678, RO Rybníky, 069 01 Snina.
13.2 V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej
pošty musia byť všetky dokumenty podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, následne oskenované (sken do formátu
PDF) a doručené v lehote na predkladanie ponúk. Všetky dokumenty predkladané
ponukou v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej pošty musia byť vo
formáte PDF, v takej podobe aby ich nebolo možné upravovať.
13.3 Do predmetu e-mailu s predkladanou ponukou je potrebné uviesť: „VO – Rekonštrukcia
turistického ubytovania". Ponuka predkladaná v elektronickej podobe musí byť
doručená v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnocovania ponúk.
13.4 Ak uchádzač predložil ponuku v elektronickej podobe a bude úspešný, tak ho verejný
obstarávateľ vyzve k doručeniu všetkých dokumentov a dokladov podľa bodu 14. tejto
výzvy v listinnej podobe vo forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, a to pred
podpisom zmluvy štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa.
13.5 Ponuka predkladaná uchádzačom v listinnej podobe musí byť doručená a predložená
v uzatvorenej neprehľadnej obálke s označením: „VO – Rekonštrukcia turistického
ubytovania“ – Neotvárať. V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť na
doručenej obálke viditeľne označený odosielateľ ako predkladateľ ponuky / uchádzač (s
uvedením názvu a sídla).
13.6 Všetky dokumenty a doklady podľa bodu 14. tejto výzvy predložené v listinnej podobe
musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača a doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na
predkladanie ponúk. Ponuka predkladaná v listinnej podobe, ktorá bude doručená po
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude zaradená do vyhodnocovania ponúk
a uchádzačovi sa vráti neotvorená.
13.7 Uchádzačom predložená ponuka musí obsahovať dokumentáciu predloženú v štátnom
jazyku (slovenský jazyk).
14. Obsah a spracovanie ponuky:
14.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať nasledujúce dokumenty:
a) Návrh na plnenie kritérií – vyplnený formulár podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy na
predkladanie ponúk. Dokument musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača, musí byť
spracovaný v zmysle bodu 9. tejto výzvy na predkladanie ponúk, musí byť podpísaný
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača
a predložený v zmysle bodu 13. tejto výzvy.

b) Zadanie – Rekonštrukcia turistického ubytovania – vyplnený formulár Prílohy č. 2
tejto výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač predkladá dokument, ktorý musí byť
spracovaný (doplnený o ceny) a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Uchádzač je povinný oceniť všetky
položky Zadania (celý rozpočet – výkaz výmer). V Zadaní vypĺňa iba bunky so žltým
podfarbením podľa inštrukcií na prvom liste a bunky v dokumente nesmie meniť, nesmie
pridávať ďalšie položky do rozpočtu, ani ich odoberať, ani pozmeňovať údaje v položkách
rozpočtu a ostatných bunkách. Ak sa vo výkaze výmer nachádzajú konkrétne výrobky
alebo značka, uchádzač môže oceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality, na ktorý
upozorní v stĺpci pre poznámky (ekvivalenty musia spĺňať ten istý účel použitia a musia
mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je
požadované pri pôvodných produktoch - ekvivalent nesmie mať dopad na zmeny
jednotlivých položiek rozpočtu/výkazu výmer). Tento dokument musí uchádzač predložiť
v needitovateľnej podobe, v zmysle bodu 13. tejto výzvy.
c) Zmluva o dielo – Príloha č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Zmluva musí byť
doplnená o identifikačné údaje týkajúce sa uchádzača a podpísaná štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Uchádzač nesmie
meniť znenie a podmienky uvedené v tejto zmluve. Tento dokument uchádzač predloží
v needitovateľnej podobe, v zmysle bodu 13. tejto výzvy.
d) Súhlas so spracovaním osobných údajov – Príloha č. 4 tejto výzvy na predkladanie
ponúk, preukazujúca udelenie súhlasu osobitne za každú osobu uchádzača, ktorej údaje
sú uvedené v dokumentoch, ktoré tvoria ponuku, a to na dobu realizácie verejného
obstarávania, resp. na dobu realizácie zákazky. Tento dokument uchádzač predloží
v needitovateľnej podobe, v zmysle bodu 13. tejto výzvy.
e) Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov – Príloha č. 5 tejto výzvy na predkladanie
ponúk. Uchádzač predloží dokument podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Tento dokument uchádzač predloží
v needitovateľnej podobe, v zmysle bodu 13. tejto výzvy.
f) Čestné vyhlásenie k podmienkam súťaže – Príloha č. 6 tejto výzvy na predkladanie
ponúk. Uchádzač predloží dokument podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Tento dokument uchádzač predloží
v needitovateľnej podobe, v zmysle bodu 13. tejto výzvy.
g) Doklad alebo dokument, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, týkajúci sa osobného postavenia v rozsahu, ktorý je definovaný
v bode 16.2 (alebo v bode 16.4 a 16.5) tejto výzvy na predkladanie ponúk.
15. Termín a miesto otvárania a vyhodnocovania ponúk:
15.1 Termín: dňa 8.12.2021 o 16:00 hod.
15.2 Miesto: Vihorlat resort, Rybnícka 678, RO Rybníky, Snina.
16. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
16.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (uchádzač je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu)
a podľa § 32 ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (nemá uložený zákaz účasti

vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu).
16.2 Splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač preukáže v zmysle
§ 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní (t.j. doložením dokladu o oprávnení
dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky – v zmysle bodu 14.1, písm. g) tejto výzvy na predkladanie ponúk).
16.3 Splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač preukáže v zmysle
§ 32 ods. 2, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (doložením čestného vyhlásenia, že
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – súčasť Prílohy č. 6 tejto výzvy na
predkladanie ponúk).
16.4 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na
preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v ktorom vyhlási, že neexistuje dôvod
na jeho vylúčenie a spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom,
a že poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil
jednotným európskym dokumentom. Formulár jednotného európskeho dokumentu
spolu s manuálom na jeho vyplnenie vo formáte RTF, umožňujúcom jeho priame
vypĺňanie, je bezplatne dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie:
www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html
16.5 Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený Úradom pre
verejné obstarávanie, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenie v zmysle § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti.
16.6 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
16.7 UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy v zmysle § 32 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní. Uchádzač predkladá všetky doklady v súlade s pokynmi uvedenými v tejto
výzve na predkladanie ponúk.
16.8 Hodnotenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia bude
založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti uvedených v tejto výzve na
predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti v tomto
verejnom obstarávaní z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v tejto
výzve na predkladanie ponúk.
16.9 Po posúdení splnenia podmienok účasti sa z vyhodnotenia vyhotoví zápisnica, ktorá
bude obsahovať najmä zoznam:
a) všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
b) vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia.

17. Doplnenie, zmena alebo odvolanie ponuky
17.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
17.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na
základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom elektronickej pošty alebo
poštovej zásielky, resp. doručenej osobne uchádzačom na adresu uvedenú v tejto výzve
a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
18. Kritéria pre vyhodnotenie a vyhodnocovanie ponúk:
18.1 Jediným kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR, vrátane
DPH (uvedená so zaokrúhlením na dve desatinné miesta). V prípade, že uchádzač nie je
platcom DPH bude posudzovaná uvedená cena celkom.
18.2 Verejný obstarávateľ určil, že uchádzači musia svoju záväznú cenovú ponuku predložiť na
formulári: Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií, a to v zmysle bodu 13. a 14.1 tejto
výzvy na predkladanie ponúk.
18.3 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý splnil podmienky účasti vo
verejnom obstarávaní a predložil najnižšiu zmluvnú cenu celkom v EUR s DPH. Poradie
ostatných uchádzačov sa určí podľa zmluvnej ceny vzostupne od poradového miesta č. 1
až po miesto č. „x“, pričom „x“ je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.
V prípade, ak viacerí uchádzači ponúknu rovnakú cenu, úspešný bude ten uchádzač,
ktorý predložil svoju ponuku skôr na zaevidovanie.
18.4 Ostatné ponuky, umiestnené od poradového miesta č. 2, až po miesto č. ,,x“, budú
verejným obstarávateľom vyhodnotené ako neúspešné. Do hodnotenia ponúk budú
zaradené len také ponuky, ktoré neboli vylúčené pri posudzovaní splnenia podmienok
účastí v predmetnom verejnom obstarávaní.
18.5 Vyhodnocovanie ponúk je neverejné. Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené
ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti a z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky, a v prípade pochybností overí správnosť
informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači.
19. Oznámenie o výsledku:
19.1 Z vyhodnocovania predložených ponúk bude vyhotovená zápisnica a oznámenia
o výsledku z vyhodnotenia ponúk budú všetkým uchádzačom odoslané elektronickou
poštou najneskôr do 5 pracovných dní od termínu otvárania a vyhodnotenia ponúk.
19.2 Uchádzača, ktorého predložená ponuka splní podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
aj požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk a bude
na základe kritérií vyhodnotená ako úspešná, je verejný obstarávateľ oprávnený vyzvať
k súčinnosti potrebnej pre uzatvorenie zmluvy o dielo. Ostatným uchádzačom verejný
obstarávateľ zašle oznámenie s uvedením informácie o tom, ako sa umiestnili v procese
verejného obstarávania a s identifikáciou úspešného dodávateľa / zhotoviteľa.

20. Lehota viazanosti ponúk
20.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk (ponuky zostávajú
platné počas lehoty viazanosti ponúk).
20.2 Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 6 mesiacov od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
21. Osobitné podmienky:
21.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné
obstarávanie v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
21.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyhodnocovať verejné obstarávanie a zrušiť
použitý postup zadávania zákazky v súlade ustanovením § 57 zákona o verejnom
obstarávaní, t.j. verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v prípade,
ak ani jeden uchádzač nedoručí ponuku alebo ak ani jedna z predložených ponúk nebude
zodpovedať podmienkam účasti a požiadavkám, ktoré určil verejný obstarávateľ.
21.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky
aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa
v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa,
pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní
pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný
vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo ak nebolo predložených viac, než dve
ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako
predpokladaná hodnota.
21.4 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých známych uchádzačov o zrušení
použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý
použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
21.5 Uchádzač v rámci predloženej ponuky predkladá aj čestné vyhlásenie (zmysle bodu 14.1,
písm. e) tejto výzvy na predkladanie ponúk) kde vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky
nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa § 23
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka daného uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
21.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným
uchádzačom a odstúpiť od zmluvy, ak v procese overovania verejného obstarávania
bude zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania pre zadávanie
zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21.7 Úspešný uchádzač ako dodávateľ musí zobrať na vedomie a rešpektovať osobitné
podmienky tejto výzvy na predkladanie ponúk a zmluvy o tom, že predmet zákazky je
spolufinancovaný z fondov EÚ a ukončené verejné obstarávanie bude predmetom „ex
post“ administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany
príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu. Kladný výsledok
predmetnej administratívnej kontroly (t. j. schválenie zákazky v rámci kontroly
príslušným kontrolným orgánom) je zároveň odkladacou podmienkou pre plnenie
zmluvného predmetu zákazky.

21.8 Úspešný uchádzač bude ako dodávateľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu
súvisiaceho s dodaným predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej verejným
obstarávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom
za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ (najmä Zákon
o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon
o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných
zmluvných podmienok) a v prípade potreby poskytnúť týmto orgánom riadne a včas
všetku potrebnú súčinnosť.
21.9 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného
sektora. Verejný obstarávateľ apeluje na uchádzačov, aby v prípade prijatia ponuky
pristúpili zodpovedne k poskytnutiu súčinnosti pri uzavretí zmluvy a najmä, aby včas
zabezpečili registráciu do Registra partnerov verejného sektora (podľa zákon č. 315/2016
Z. z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
resp. overili registráciu v Registri partnerov verejného sektora podľa § 22 zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
22. Doplňujúce informácie:
22.1 Všetky súťažné ponuky predložené uchádzačom vo verejnom obstarávaní musia byť v
súlade s platnými právnymi predpismi SR.
22.2 Všetky náklady spojené s účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač v plnej výške.
22.3 Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému verejnému
obstarávaniu, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v týchto súťažných podkladoch,
sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, účinnými k dátumu
vyhlásenia a zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
22.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dopĺňať alebo upravovať súťažné podklady
a písomne usmerňovať záujemcov pri spracovaní ponúk. V tejto súvislosti si vyhradzuje
právo zmeniť lehotu na spracovanie a predkladanie ponúk.
22.5 Verejný obstarávateľ, ak to bude nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené
v súťažných podkladoch (t. j. vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách), ktoré
preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom najneskôr 3 dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
21.6 V prípade potreby vysvetlenia údajov, podmienok alebo požiadaviek uvedených v týchto
súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie
priamo u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa (Ladislav Jurpak), a to elektronickou
poštou na adrese: jurpak.vo@gmail.com

V Snine, dňa 25.11.2021
Ladislav Jurpak
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Návrh na plnenie kritérií
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Zmluva o dielo (Návrh zmluvných podmienok)
Súhlas so spracovaním osobných údajov
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