
 

                            Obec LESNÉ 
Obecný úrad Lesné 81, 071 01 Michalovce 

        IČO: 00325431 

 

    tel.: +421 56 649 82 33 

 

 e-mail: obeclesne@gmail.com 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

na zákazku s nízkou hodnotou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

1. Verejný obstarávateľ: 

Názov:   Obec Lesné 

So sídlom : Obecný úrad Lesné 81, 071 01 Michalovce               

Štatutárny zástupca : Peter Bobík – starosta obce     

IČO : 00325431 

DIČ:; 2020738973 

IČ DPH:  neplatca DPH                       

E-mail:             obeclesne@gmail.com   

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  

Peter Bobík – starosta obce  

Telefón: +421 56 649 82 33 

E-mail:   obeclesne@gmail.com 
Druh verejného obstarávateľa: Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Predmet zákazky 

2. Názov zákazky:  „LESNÉ - interiér časti KD“  

  

3. Druh zákazky: stavebné práce 

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

  45000000-7 - Stavebné práce  

 45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov 

 45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce 

 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

5. Miesto dodania: NUTS kód: SK 042, k.ú. obce Lesné, p.č.2 

 

6. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky uskutočnenie stavebných prác v špecifikácii, v rozsahu a množstve podľa Projektovej 

dokumentácie a zadania - výkazu výmer. 

Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy objektu Kultúrneho domu v obci Lesné za účelom 

rekonštrukcie interiérových priestorov miestností: posilňovňa, chodba, javisko a sála.     

Jestvujúci objekt sa nachádza na parcele  číslo 2, k.ú. Lesné v uličnej zástavbe obce . Objekt je využívaný na 

prevádzku obce v plnom rozsahu pôdorysnej úžitkovej plochy. Prevádzkovo je objekt delený na prízemnú – 

jednoposchodovú časť a dvojposchodovú časť.  

Stavba:  LESNÉ - interiér časti KD 

Objekty: SO 01 - Rekonštrukcia posilňovne s chodbou 

               SO 02 - Rekonštrukcia javiska a sály 

SO 01 - Rekonštrukcia posilňovne s chodbou: 

Búracie práce: 

B01 - Vybúranie PVC podlahy vrátane vyčistenia podkladu, Podlaha terazza bude iba preklepaná, nesúdržné 

časti vybúrať cca 25% 
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B02 - Steny v miestnostiach budú očistené, budú odstránené všetky kotviace prvky pre náradie 

B05 - Novorealizované vykurovacie telesa budú zvesené, chránené pred poškoením 

B06 - Dverné krídla budú vymenené za nové, jedny dvere rátane zárubne budú vybúrané 

B07 - Svietidla a vypínače udú demontované, vysekané nové trasy k vypínačom a zásuvkam 

Navrhované úpravy: 

N01 – Nová podlahy bude realizovaná v skladbe: 

- Vinilová podlaha min 4mm + po obvode plastová kútová lišta 

- Dilatačná podložka sa zámkom min 5mm 

- Protiprašný náter 

- Anhydridová nivelizácia hr. 5-10mm 

- Adhézny mostík 

- Betónový poter pre vyrovnanie nerovnosti hr. 100-20mm 

N02 – zamurovanie otvoru po dverách – po vybúraní zárubne bude do otvoru domurovaná priečka z presných 

tvárnic zarovnaná z chodby, murivo bude omietnuté 

N03 – obklad radiátorov z MDF dosky s kruhovými otvormi 

N04 – nové dvere: jestvujúce kovové zárubne budú prebrúsené a 2x natreté emailom, budú osadené  dvoje 

nových dverí so zámkom a kovanim 

SO 02 - Rekonštrukcia javiska a sály: 

Búracie práce: 

B01 - Vybúranie PVC podlahy na javisku vrátane vyčistenia podkladu, Podlaha terazza bude iba preklepaná, 

nesúdržné časti vybúrať cca 25% 

B02 - Steny v miestnostiach budú očistené, budú odstránené všetky kotviace prvky, ventilátory a svietidlá. 

Obklad stien v sále z veľkoplošných DTD bude odstránený vrátane podkladnej konštrukcie 

B05 - Novorealizované vykurovacie telesa budú zvesené, chránené pred poškoením 

B06 - Dverné krídla budú vymenené za nové, jedná sa o dvokrídlové dvere do sály 

B07 - Svietidla a vypínače udú demontované, vysekané nové trasy k vypínačom a zásuvkam 

B08 – vybúranie muriva z tehál, vrátane komína v interiéry s uzavretím komína z interéru 

Navrhované úpravy: 

N01A – Nová podlahy bude realizovaná v skladbe: 

- Vinilová podlaha min 4mm + po obvode plastová kútová lišta 

- Dilatačná podložka sa zámkom min 5mm 

- Protiprašný náter 

- Anhydridová nivelizácia hr. 5-10mm 

- Adhézny mostík 

- Smerom do sály bude podlaha ukončená revenou latou 200/50mm s presahom 25mm 

N01B- nová podlaha v sále bude realizovaná po búracích prácach v skladbe: 

- Keramická podlaha min.8mm + po obvode sokel 100mm 

- Interierové lepidlo min 5mm 

- Adhézny mostík 

N02 – drevené schodisko na javisko, nosnú konštrukciu tvoria jaklové profily 30/30mm, stupnice 

a podstupnice budú z masívneho dreva 

N03 – oklad klesačiek kúrenia s SDK obkladu 

N04 – vytvorenie portálu javiska – portál javiska bude vytvorený v mieste pôvodného portálu s max využitím 

jestvujúcej oceľ. konštrukcie. Portál bude obložený s SDK hladlého, na ktorý budú lepené drevené trámiky 

N05A – podhľad sály – po obvode bude spustený o 20cm SDK hladký, v strednej časti bude kazetový 

akustický podhľad 600/1200mm. Do kaziet budú pravidelne vložené LED svetlá 

N05B – podhľad javiska – podhľad na celej ploche bude realizovaný z akustických kaziet 600/600mm 

s vloženým LED svietidlami, pri zadnej stene bude zapustená nika na el ovládanie projekčného plátna 

N06 – drevené madlo po obvode 200/40mm 

N07 – omietka stien – steny budú prebrúsené a natreté impregnačným náterom, na steny bude realizovaná 

sklotextilná mriežka, následne bude na steny realizovaný exteriérový silikónový omietkový systém. 

 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v zadaní - výkaze výmer v prílohe č. 3 tejto   výzvy. 

Predmet zákazky v celom rozsahu je 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. Ak by sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu alebo miesto pôvodu alebo výroby, osoba 



povinná 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. 

Komplexnosť uskutočnenia predmetu zákazky: 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.   

 

7.  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   

Celková predpokladaná hodnota zákazky: 41.642,08 EUR bez DPH 

Pre verejného obstarávateľa je neprijateľná ponuka bez DPH, ktorá prevýši disponibilné zdroje financovania 

predmetu zákazky zo strany verejného obstarávateľa, preto si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať 

takúto ponuku uchádzača (cenový návrh uchádzača bez DPH) a neuzatvoriť Zmluvu, ktorá je výsledkom 

tohto postupu. 

 

8. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky:  

 Záujemcom/uchádzačom verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných 

prác z dôvodu, aby bolo umožnené pre každého uchádzača spracovať ponuku v požadovanom  rozsahu, 

parametroch a kvalite. 

 Záujemca si dohodne termín vykonania obhliadky vopred s kontaktnou osobou podľa bodu 1. tejto výzvy v 

pracovných dňoch. Výdavky záujemcov spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 

  

Výsledok verejného obstarávania 

9. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude uzavretá medzi verejným obstarávateľom na 

jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane Zmluva o dielo s jedným účastníkom v súlade s § 56  

a v zmysle §42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní. 

a) Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 5 k tejto výzve. Do návrhu Zmluvy o dielo doplní uchádzač svoje 

identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača. 

b) Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť použitý spôsob 

zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej 

postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.  

c) Zmluva nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou 

predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. 

d) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce. 

e) Vzájomné vzťahy zmluvných strán nevymenované v týchto obchodných podmienkach sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi SR. 

 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: najneskôr do 31.05.2022 

11. Obchodné a platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov 

verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.  

1. Preddavky na účely úhrady ceny alebo jej časti sa neposkytujú. 

2. Objednávateľ uhradí dodávateľovi cenu za dielo na základe riadne vystavenej faktúry. 

3. Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác a 

dodávok. 

4. Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla. 

5. Faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

      12. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude:  

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré 

súvisia s predmetom zákazky. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a  podporujú 

hospodársku súťaž. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 

ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.  

12.1 Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur s DPH  



Zmluvná cena celkom v Eur s DPH musí zahŕňať uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovarov a služieb v 

súlade s prílohami tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

12.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk  

12.2.1 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu celkom s DPH. 

Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po „x“, pričom „x“ je číslo zodpovedajúce 

počtu vyhodnocovaných ponúk.  

12.2.2 Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.  

12.2.3 Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo 

výzve na predkladanie ponúk, čo sa však netýka formálnych nedostatkov.  

12.2.4 Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované doklady a 

dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchádzač vyzvaný na 

vysvetlenie ponuky). 

 

Podmienky účasti uchádzačov  

       13. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

13.1Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 

– musí byť oprávnený dodať tovar, práce a služby ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.  

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodať tovar, stavebné práce a služby, 

ktoré zodpovedajú  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný 

obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

13.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad 

pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej 

stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu 

predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

13.3 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).  

 

Predloženie ponuky 

    14. Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:  

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva. Navrhovaná 

cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením podmienok a požiadaviek verejného 

obstarávateľa. Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť 

počas doby dodania predmetu zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody 

oboch zmluvných strán. Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente 

označenom ako „Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)“.       

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:  

-  navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,  

-  výška a sadzba DPH,  

-  navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som 

platcom DPH“. 

Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.  

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú zmluvnú cenu je potrebné určiť 

najviac na 2 desatinné miesta. 

 

15. Obsah ponuky uchádzača:  

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky 

členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je 

súčasne členom skupiny dodávateľov. 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo v 

českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa úradným 

prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom 

jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  



a. Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy ((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 ponuka predkladá – odporúčanie predloženia). 

b. Vyplnený a podpísaný Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa 

Prílohy č. 2 tejto výzvy, (v zložení Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade 

neplatcu DPH). Uchádzač uvedie návrh svojej cenovej ponuky vrátane identifikačných údajov 

„obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 

ponuka predkladá) 

c. Vyplnené a podpísané ZADANIE - výkaz výmer: podľa Prílohy č.3 v editovateľnej forme. Je 

zakázané meniť uvedené položky a množstvá. Táto príloha bude zároveň aj prílohou zmluvy. 

d. Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača, Príloha č.4 

e. Návrh Zmluvy o dielo, Príloha č. 5. vyplnenú a podpísanú Zmluvu - Príloha č. 5 tejto výzvy - 

predloží len víťazný uchádzač na základe výzvy od verejného obstarávateľa po vyhodnotení ponúk! 

(Návrh Zmluvy nemusí byt' súčast'ou ponuky, uchádzač sa oboznámi so zmluvnými podmienkami). 
 

16.  Lehota na predkladanie ponúk: 04.03.2021 do 16:00 hod. 

17. Miesto a spôsob doručenia ponuky:  

Ponuky je možné predkladať osobne, poštou, mailom, kuriérom alebo prostredníctvom iného doručovateľa. 

 17.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe:  

17.1.1 Ponuka bude doručená na adresu: obeclesne@gmail.com 

17.1.2 Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: " SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ – Interiér KD ".  

17.1.3 V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená  

vyplnená Príloha č.1 až 4, všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom  

uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne skenované (scan)  

a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.  

17.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:  

17.2.1 Obec Lesné, Lesné 81, 071 01 Michalovce 

17.2.2 Ponuka musí byť označená nápisom: "SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ! – heslo: "Interiér KD“ v uzavretom 

obale. 

17.2.3 Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ - predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, 

adresa).  

17.2.4 V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená 

Príloha č.1 až 4, všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou 

splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú 

adresu verejného obstarávateľa. 

Ponuka doručená po stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebude prijatá a neotvorená bude vrátená 

uchádzačovi.  

Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú na iný účel ako na verejné obstarávanie tohto predmetu 

zákazky. 

 

18. Lehota viazanosti ponuky je do: 31.12.2022 

19. Otváranie ponúk:  

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa  04.03.2022 o 17:00 hod na Obecnom úrade, Lesné 81, 071 01 

Michalovce.   

 

20. Postup pri otváraní ponúk:  

Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú z hľadiska splnenia podmienok účasti a 

požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.  

Splnenie podmienok účasti podľa bodu 13.1 vyhodnocuje komisia nasledovne: 

– splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, že uchádzač  je oprávnený dodávať tovar, 

poskytovať služby a uskutočňovať stavebné práce v rozsahu predmetu zákazky overí verejný obstarávateľ 

cez verejný Obchodný register na adrese www.orsr.sk,  resp. Živnostenský register na adrese www.zrsr.sk, 

- splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu overí verejný obstarávateľ z registra osôb so zákazom účasti vo 

verejnom obstarávaní na adrese www.uvo.gov.sk. 

- vylúčenie konfliktu záujmov preukazuje verejný obstarávateľ vyhlásením. 

mailto:obeclesne@gmail.com
http://www.orsr.sk/
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Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača, ktorý predložil ponuku, o vysvetlenie resp. doplnenie 

ponuky. 

Verejný obstarávateľ nezaradí ponuku uchádzača do vyhodnotenia, ak uchádzač v termíne stanovenom 

komisiou nedoručí vysvetlenie resp. doplnenie ponuky. 

Oznámenie o nezaradení ponuky do vyhodnotenie ponúk bude oznámené uchádzačovi neodkladne s 

odôvodnením nezaradenia ponuky do vyhodnotenia. 

 

21. Doplňujúce informácie 

21.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto Výzve. 

21.2 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky určené verejným 

obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky s DPH. 

21.3 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým 

uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom 

elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  uchádzačom bude uzatvorená Zmluva. 

21.4 Ak dôjde k vylúčeniu úspešného uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na 

prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

21.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi. 

21.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa zmenia okolnosti, za ktorých 

sa Výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný 

obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 

21.7 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných dôvodov: 

a) nebude predložená ani jedna ponuka, 

 b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve 

d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky určená 

verejným obstarávateľom, 

e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo. 

 

21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk 

V Lesnom, dňa 15.02.2022 

 

 

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

Peter BOBÍK 
starosta obce Lesné 

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa 
 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Príloha č. 3 – Zadanie s Výkazom/výmer 

Príloha č. 4 – Vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 5 – Zmluva o dielo (návrh) 

Príloha č. 6 – Projektová dokumentácia  


