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Obec Sobotište 
č.11, 906 05 Sobotište   

 
Č. zákazky : 2019/ 
  

VÝZVA  
 na predloženie ponuky na uskutočnenie prác  

Sobotište – splašková kanalizácia – I. ETAPA 
objekt – technologická časť ČS1       

 
podľa 117 / zákazka s nízkou hodnotou /  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 
 

             Obec Sobotište, č.11, 906 05 Sobotište , IČO: 00 310 018 ,  ako verejný obstarávateľ v 
zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v 
zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet zákazky: Sobotište – splašková 
kanalizácia I. ETAPA , objekt – technologická časť ČS1.    

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie :   Obec Sobotište  
Sídlo organizácie :  č.11, 906 05 Sobotište  
Kontaktná osoba:   Mgr. Dušan Horňak – starosta obce   
IČO:     00 310 018 
DIČ:    20210086881 
Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko, a.s., 
Číslo účtu :    ......................................................    
Telefón:    +421 34 628 2232, 0904 622 601 
e- mail:    starosta@sobotiste.sk 
Internetová stránka:   www.sobotiste.sk 

 
Typ verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods.1 b) zákona o verejnom 
obstarávaní 

 
2.    Typ zmluvy a predmet zákazky:  Zmluva o dielo 
        predmet zákazky:                         Sobotište – splašková kanalizácia I. ETAPA , objekt –   
    technologická časť ČS1,    
 

druh zákazky :      tovar     
CPV:     43134100-2 ponorné čerpadlá    
   
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : NIE, uchádzač predloží ponuku na celok v súlade s 
opisom predmetu zákazky.  
 
Predpokladaná hodnota zákazky :  8 279,40 € bez DPH 
 
 
 
  

http://www.sobotiste.sk/
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 Podrobný opis  predmetu zákazky :  
 Technológia ČS1 bude pozostávať z dvoch ponorných kalových čerpadiel s rezacím obežným 
 kolesom pre čerpanie odpadových vôd s obsahom vláknin Flygt FP 3127.350.SH/246 P=7,4 
 kW, 3x400 V výtlak DN80. 
 Motor čerpadla musí obsahovať tepelnú ochranu a trhací element. Krytie motora IP68, trieda 
 izolácie motora H(180°C), dvojitá mechanická ucpávka :WCCR/WCCR. Obežné kolo čerpadla 
 samočistiace + drážka na odvod abrázií. 
 Súčasťou jedného z navrhovaných čerpadiel je aj preplachovací ventil, ktorý bude 
 zabezpečovať samočistenie dna ČS.  
 
 

3.       Miesto dodania tovaru   : obec  Sobotište, katastrálne územie Sobotište, okres   
             Senica, kraj : Trnava ,  

    Termín realizácie :         4 mesiace 
            predpoklad zahájenia prác   :    05/2020 
            ukončenie prác  :         08/2020  
              

4.   Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ sa uchádza o poskytnutie finančných 
 prostriedkov z Environmentálneho fondu na rok 2020 . V prípade schválenia finančných 
 prostriedkov bude zákazka financovaná z dotácie z Environmentálneho fondu 
 a spolufinancovaná z rozpočtu obce v roku  2020.    
 Verejný obstarávateľ  neposkytne preddavky ani zálohové platby. Platba bude  realizovaná  
 formou bezhotovostného platobného styku mesačne na základe skutočne vykonaných 
 a odsúhlasených prác .   
  Splatnosť faktúr do 30 dní po doručení a odsúhlasení faktúry. 
 
5. Podmienky účasti: 

 doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce/dodávať tovary 
uvedené v predmete tohto verejného obstarávania, 

 doklad v zmysle § 32 ods.1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení – uchádzač 
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – 
doloženým čestným vyhlásením. 

 čestné vyhlásenie uchádzača , že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení.  

  
6.  Obsah ponuky :  

 titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých predkladaných 
dokumentov, identifikačné údaje uchádzača (Príloha č. 1): obchodný názov, adresa sídla 
uchádzača alebo miesto podnikania, s kontaktným miestom (telefón, e-mail, fax), podpísaný 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov 
uchádzač vyhotoví doklad „Identifikačné údaje uchádzača“, v ktorom uvedie identifikačné 
údaje za každého člena skupiny. Tento musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny a opečiatkovaný pečiatkou 
každého člena skupiny  
 

 návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača ( podľa  prílohy č.2 )   

 písomné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že uchádzač 
súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie 
ponúk a akceptuje v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v tejto výzve.  
Písomné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokumentov a údajov 
uvedených v ponuke podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou 
konať za záujemcu. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané štatutárnym 
zástupcom každého člena skupiny alebo osobou oprávnenou konať za člena skupiny  ( podľa  
prílohy č.3 a prílohy č. 4  )    
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 doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce, 
ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb – výpis z obchodného registra, 
u fyzických osôb – výpis zo živnostenského registra. 

 čestné vyhlásenie  uchádzača, že  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu a čestné vyhlásenie uchádzača , že u neho neexistuje 
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení, ( 
podľa  prílohy č.5)   

 podpísaný návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení vrátane  oceneného výkazu, ktorý je 
súčasťou tejto   výzvy , s uvedením návrhu uchádzača na plnenie kritéria, t.j. ceny  uchádzača 
( podľa  prílohy č.6)   

 
  
7. Administratívne informácie  
 Lehota na predkladanie ponúk  
 Ponuky sa prijímajú v termíne do 20. decembra 2019 do  9:00 hod. osobne alebo poštou 
 na adresu: Obecný úrad Sobotište, č. 11, 906 05 Sobotište v uzatvorenej obálke 
 s označením : 
  „ Technologická časť ČS1  “ .  

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená 
na adresu uchádzača naspäť neotvorená. 

 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa : 20. decembra 2019 o 9:45 hod. na adrese verejného 
 obstarávateľa – zasadačka úradu. 
  
8. 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.  

  
 
9.  Vysvetlenie ponuky  

Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky 
Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu 
k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača o poskytnutie 
podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí 
doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, 
pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. 
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza 
z predložených dôkazov.  

  Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak: 
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod 

na vysvetľovanie, 
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky , 
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade                              

s požiadavkou verejného obstarávateľa. 
 

10.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH 
 Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe 
 najnižšej ceny . 
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 Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:  
 Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa 
 posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie 
 predmetu zákazky.  
  Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za 
  predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH . Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo 
  svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH , 
  ako tretí v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží tretiu najnižšiu  cenu 
  za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH . 
 
 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma a súčasne bude 
 vyzvaný na podanie návrhu Zmluvy v súlade s ponukou.  Neúspešnému uchádzačovi bude 
 oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením identifikácie úspešného 
 uchádzača a informáciu o výhodách  ponuky úspešného uchádzača. 
   
11.  Ostatné: 
 Všetky náklady  spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou  medzi 
 verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.  
 Uchádzač berie na vedomie , že zmluva, ktorej predmetom bude táto zákazka je sprístupnená 
 v zmysle zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa 
 Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, 
 ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom 
 obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka 
 takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 
 
 V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže 
 požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby 
 elektronickou poštou na adrese  starosta@sobotiste.sk. 
 
 Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na 
 predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom 
 najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk  
  
12. Lehota viazanosti : 30.12.2019  
 
 
 
                          Mgr. Dušan Horňak    
                                                                                                                      starosta obce        

 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:      -  návrh na plnenie kritéria    
      -  prehlásenia, návrh Zmluvy      
      -  zadanie      

  
 

mailto:starosta@sobotiste.sk

