
1 

 

 
 
 

Obec  Smolinské 
Obecný úrad  Smolinské, č. 334, 908 42 Smolinské 

IČO: 00309991   

 
Všetkým potenciálnym záujemcom   

 
 

VÝZVA  
 na predloženie ponuky na uskutočnenie prác  

Skrývka humusového horizontu  . 
 

 podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 

I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  
 Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :  

Názov organizácie :   Obec Smolinské   
Sídlo organizácie :  908 42 Smolinské 334   
IČO:     00309991 
DIČ:    2021049558 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :   

Meno a priezvisko: MVDr. Peter Betták 
Č. tel.:   034 6542188 
Č. faxu: 034 6592853  
e- mail:  obecsmolinske@smolinske.sk  

                                    
Typ verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ podľa § 7,  ods.1 b) zákona č.343/2015 
Z.z. v platnom znení. 
Typ zmluvy : Zmluva o dielo  

 
II. Opis 

Názov predmetu zákazky : Skrývka humusového horizontu  
Hlavný CPV: 45112000-5  Výkopové zemné práce a presun zemín  

 Druh zákazky:  práca      
 Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet  
            zákazky . 
 Miesto uskutočnenia prác   :  katastrálne územie Smolinské , parcela č. 570/3, 570/36, 
     570/37. 
                                                           
  Predpokladaný termín uskutočnenia prác  :   zahájenie :  do 5 pracovných dní od účinnosti 
              zmluvy  
               ukončenie : do 10 pracovných dní odo dňa 
              odovzdania staveniska  
 
 Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky  je :  

- skrývka humusu poľnohospodárskej pôdy  trvalo na nepoľnohospodárske účely pre 
technickú infraštruktúru , komunikáciu a verejnú zeleň pre stavbu Smolinské – IBV pri 
škole len v povolenom rozsahu podľa rozhodnutia číslo: S/2013/00095/Mik zo dňa 
08.02.2013 vydaného Obvodným pozemkovým úradom v Senici do hlĺbky 30 cm. 
Skrývkovú zeminu v množstve 2 660 m3 dočasne deponovať na nezastavané časti 
pozemkov  parcela číslo 1430 – katastrálne územie Smolinské,  

- orná pôda – parcela č. 570/3 v rozsahu 0,7697 ha,  na nový druh pozemku  – asfaltová 
plocha ( cesta) ,  
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-  orná pôda – parcela č. 570/36 v rozsahu 0,0026 ha, na nový druh pozemku  – asfaltová 
plocha ( zeleň), 

- orná pôda – parcela č. 570/37 v rozsahu 0,1144 ha,  na nový druh pozemku  – asfaltová 
plocha ( zeleň), 

- bilancia skrývky humusového horizontu natrvalo odnímanej poľnohospodárskej pôdy ,  
- hlbka skrývka do 30 cm  
- umiestnenie skrývky do vzdialenosti 1 000 m 
- investor ) verejný obstarávateľ) si zabezpečí oprávnenú osobu v súlade so stanoviskom 

Krajského pamiatkového úradu Trnava č. TT-08/1421-2/6472/ČAN zo dňa 18.08.2008 na 
vykonanie archeologického výskumu – pred začiatkom prác – rešpektovať časový horizont 
výskumu pri realizácii skrývky. V prípade archeologického nálezu bude predĺžený čas 
realizácie skrývky . 

 
Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky umožňuje záujemcom  vykonať 
obhliadku miesta uskutočnenia prác . V prípade záujmu záujemcu  je možné vykonať obhliadku 
miesta a nahliadnuť do vypracovanej projektovej dokumentácie   po predchádzajúcom ohlásení u 
kontaktnej osoby uvedenej v bode I. výzvy. 
 
Vzhľadom na charakter predmetu zákazky sa  táto nezadáva prostredníctvom elektronického 
trhoviska nakoľko sa nejedná o bežne dostupné práce v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. 
v platnom znení ale o špecifické práce , vychádzajúci z konkrétnych požiadaviek objednávateľa a 
 nie je možné ich všeobecne špecifikovať.  

 
 
III.  Predpokladaná hodnota zákazky 
 Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného pre zákazku na uskutočnenia  prác :   
 5 755,60 € bez DPH .  
 
IV. Podmienky financovania:  Predmet zákazky bude financovaný  z rozpočtu obce v roku  
 2018. 
 Verejný obstarávateľ  neposkytne preddavky ani zálohové platby.  
  Platba bude  realizovaná  formou  bezhotovostného platobného styku po ukončení prác  
 na základe faktúry v nadväznosti na odsúhlasený zisťovací protokol vykonaných prác. 
  Splatnosť faktúry 30 dní po doručení a odsúhlasení faktúry. 
 
V.  Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie :  

 1) dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
 na daný predmet zákazky podľa § 32 ods. 1 písm.  e) zákona č. 343/2015 Z. z,. o 
 verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov 
 (ďalej len „ZVO“) – fotokópia ,  

 

 2) ak je záujemca/uchádzač zapísaní do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť 
 „Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov“.  
 
 3) čestné vyhlásenie uchádzača , že nie je voči uchádzačovi začaté konkurzné konanie alebo 
 reštrukturalizácia, nie je v konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na 
 vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku , ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov 
 a predpisov platných v krajine jeho sídla a nemá daňové nedoplatky a nedoplatky do 
 poistných fondov, 
 
 4)  čestné vyhlásenie , že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej 
 situácii podľa zákonov platných v krajine jeho sídla,  
  
                                        
VI. Administratívne informácie  
 Lehota na predkladanie ponúk  
 Ponuky sa prijímajú v termíne do  21. marca 2018 do  13:00 hod.  osobne alebo 
 poštou na  adrese: Obecný úrad Smolinské – podateľňa. 
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 Označenie obálky s ponukou :  NEOTVÁRAŤ – Skrývka humusu.  
 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa : 21.03.2018 o 16:00 hod. na adrese verejného 
 obstarávateľa – zasadačka úradu.  
  
 Jazyk ponuky  
 Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
            jazyku.  

Mena a ceny uvádzané v ponuke:  
Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta. 
Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:  
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
- Cena DPH 
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť, 
že nie je platcom DPH upozorní.  

 Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí 
 zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.  
   
VII.   Kritéria vyhodnotenia ponúk  
 Kritérium  na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia ponuková cena  predmetu zákazky  

v EURO s DPH.   
Spôsob hodnotenia:  
Celková ponuková cena predmetu zákazky v € s DPH  bude podľa stanoveného kritéria 
ohodnotená  bodovou hodnotou 100 bodov a ostatné ponuky budú hodnotené počtom bodov 
v pomere k najnižšej celkovej cene za časť predmetu zákazky  podľa nasledovného výpočtu : 

 
Najnižšia celková cena predmetu zákazky v € s DPH  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––---------–––––––  x 100  =  výsledný počet bodov 
Cena  x – tého uchádzača v €  

 
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané verejným obstarávateľom . 

 
Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené 
v súťažných podkladoch.     
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), ponuky mimoriadne nízke vo vzťahu k predmetu 
zákazky , ak uchádzač neposkytol písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote 
stanovenej verejným obstarávateľom. 

 
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých 
ponúk, ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené,  podľa kritéria.  Úspešným uchádzačom  sa 
stane uchádzač, ktorý v hodnotení dosiahne najvyšší počet  bodov. Ďalšie poradie 
uchádzačov bude stanovené na základe výsledného počtu bodov zostupne od najvyššieho po 
najnižší počet bodov.  
Vypočítané výsledky sa budú zaokrúhľovať na jedno desatinné miesto. 
Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. 
 
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma a súčasne mu bude 
zaslaná objednávka na uskutočnenie prác v súlade s jeho predloženou ponukou. 
Neúspešnému uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky 
s uvedením identifikácie úspešného uchádzača a informáciu o výhodách  ponuky úspešného 
uchádzača .  

 
 
VIII.  Obsah ponuky :  
 1. Ponuková cena vypracovaná v zmysle zadania – položkový rozpočet podpísaný 
 štatutárnym orgánom uchádzača,  
 2. Doklady v zmysle bodu V. výzvy  
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IX. Lehota viazanosti : 15.04.2018  
 
 
X.  Ostatné:  
 1. Všetky náklady  spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou  komunikáciou 
 medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.  
 2. Uchádzač berie na vedomie , že zmluva , ktorej predmetom bude táto zákazka je 
 sprístupnená v zmysle zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa.  
 3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                         MVDr. Peter Betták  
                                                                                                          starosta  obce 
 
 
 
 
 
 
Príloha :  rozhodnutia 
     Výkaz výmer/zadanie  
     


