
 

                         OBEC ČERNINA 
                                    Obecný úrad Černina 54 

                           067 23  Baškovce 

 

 

VÝZVA                                                                              
NA PREDKLADANIE PONÚK 

Indikatívny prieskum trhu pre možnosť uplatnenia  postupu podľa § 1, ods.4, zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Obec Turcovce, 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 na nižšie špecifikovaný 

predmet zákazky: 

„Černina - Vodovod“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Obec Černina 

Sídlo:                Obecný úrad Černina 54 

                067 23 Baškovce 

Štatutárny zástupca:   Bc. Silvia Žinčáková, starostka obce 

IČO:                00 322 881 

DIČ:                2021232510 

Telefón:    0915336807,057/7795226 

E-mail:    oucernina@gmail.com 

Verejné obstarávanie zabezpečuje zástupca verejného obstarávateľa: 

Sídlo:                TANOT s.r.o. 

                                                           Komenského 48/44 

                                                           094 31 Hanušovce nad Topľou 

Splnomocnené osoby pre VO: Ján Velebír, Ing. Anton Bernacký 

Mobil:                0905 432 024, 0948 926 308 

E-mail:    velebirj@gmail.com, bernacky.obstaravanie@gmail.com  

                                                           info@tanot.sk 

Webová adresa (URL):  https://www.tanot.sk/ 

2. Predmet a druh zákazky: 

2.1 Názov predmetu zákazky:  „Černina - Vodovod“ 

2.2 Druh zákazky:               Stavebné práce 

2.3 Kód CPV:               45000000-7 Stavebné práce  
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                                                           45231300-8 Stavebné práce na stavbe potrubných  

                                                                                   vedení vody a kanalizácie 

                                                                                    

3. Rozdelenie predmetu zákazky a variantné riešenie: 

3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený, tvorí jeden požadovaný celok. Verejný obstarávateľ 

požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Predloženie ponuky na časť zákazky 

nie je možné.  

3.2 Predkladateľom ponúk  (uchádzačom) sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo 

vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe vodovodu  v obci Černina. Podrobný opis 

predmetu zákazky je uvedený v technickej správe a priloženej projektovej dokumentácii. 

Členenie stavby na stavebné objekty: 

301 - SO 301 - Čerpacia stanica pre obec Černina 

303 - SO 303 -Výtlačné potrubie z obce Baškovce 

308 - SO 308 - Rozvodná sieť obce Černina, Vetva 3 – 1 

308 - SO 308 - Rozvodná sieť obce Černina, Vetva 3 - 1 - 1 

308 - SO 308 - Rozvodná sieť obce Černina, Vetva 3 - 2 

308 - SO 308 - Rozvodná sieť obce Černina, Vetva 3 – 3 

 

5. Cena, spôsob určenia ceny: 

5.1Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. 

5.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (EUR / €). 

5.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v 

zložení: 

- navrhovaná jednotková cena bez DPH, 

- navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 

- sadzba DPH a výška DPH, 

- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH. 

5.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Súčasne na túto 

skutočnosť v ponuke upozorní. Cena uvedená v cenovej ponuke musí obsahovať cenu za celý 

predmet zákazky.  

5.5  Je potrebné aby uchádzač spolu so zadaním - výkazom výmer, preštudoval aj všetky 

ostatné  dokumenty, uvedené v predložených podkladoch (Technicko-kvalitatívne podmienky 

a Výkresovú dokumentáciu), aby sa dôkladne oboznámil s detailným popisom realizovaných 

stavebných prác a dodávok a so spôsobom, akým sa vykonajú.  

5.6 Do cenovej ponuky  je potrebné zahrnúť všetky náklady potrebné na zhotovenie a dodanie 

diela ako celku, a to najmä náklady na materiál a prepravu ako aj cenové pohyby na trhu. 
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6. Obsah a náležitosti ponuky: 

Vo svojej ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:  

 Prílohu č.1 - Návrh na plnenie kritéria - vyplnené a potvrdené štatutárnym zástupcom, 

alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača. 

 Prílohu č.2 - Zadanie – Výkaz výmer - rozpočet stavby s kalkuláciou ceny – vyplnený 

výkaz výmer podľa jednotlivých položiek potvrdený oprávnenou osobou konať v mene 

uchádzača - jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta; všetky položky 

výkazu výmer musia byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky a jednotkovej ceny 

zaokrúhlený na dve desatinné miesta; uchádzač musí vyplniť výkaz výmer v plnom rozsahu; 

žiadna z položiek nesmie byť nulová. 

 

7. Podmienky účasti v indikatívnom prieskumu trhu: 

7.1 Ponuku je oprávnený predložiť každý záujemca/uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

- osobné postavenie v súlade s § 32, zákona č.343/215 Z.z. o verejnom obstarávaní, 

- má oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky, 

- nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

7.2 Skutočnosti uvedené v bode 7.1, si verejný obstarávateľ overí u uchádzačov/ 

predkladateľov, z verejne dostupných zdrojov. 

 

8. Termín a spôsob predkladania ponúk 

8.1 Predkladanie ponúk je v termíne do 12.11.2021 - 09,00 hod. 

8.2 Ponuku je možné doručiť osobne, poštou, alebo elektronicky na kontaktnú adresu: 

TANOT s.r.o., Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topľou,                                              

email: velebirj@gmail.com, bernacky.obstaravanie@gmail.com,  info@tanot.sk  

 

9. Vyhodnotenie ponúk 

9.1 Úspešnou, (východiskovou) ponukou pre uplatnenie ďalšieho postupu verejného 

obstarávateľa, v procese výberu metódy realizácie predmetnej zákazky  je ponuka s najnižšou 

cenou. 

9.2 Vyhodnotením predložených ponúk a preukázaním hospodárnosti výdavkov, verejný 

obstarávateľ má možnosť pristúpiť k zadávaniu zákazky vnútorným obstarávaním – in-house 

zákazka, v súlade s ustanovením §1, ods. 4 až 9, zákona 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej 

len „ZOVO“). 

9.3 Ak verejný obstarávateľ neuplatní postup uvedený v článku 9.2, tejto Výzvy,  bude 

zahájené výberové konanie na zhotoviteľa predmetu zákazky podľa § 112 až §114 ZOVO. 
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9. Záverečné ustanovenia 

9.1 Úlohou vykonaného indikatívneho prieskumu trhu, je posúdenie hospodárnosti výdavkov 

zákazky ako celku, či zodpovedajú obvyklým  trhovým cenám prác a materiálov v reálnom 

čase s možnosťou uplatnenia  zákazky horizontálnej spolupráce. 

9.2 Ďalším ukazovateľom prieskumu je zistenie oprávnenosti výdavkov v rámci stanoveného 

finančného limitu. 

9.3 Vyhodnotením prieskumu trhu nevzniká uchádzačovi (predkladateľovi), žiadny 

právny nárok na uzavretie zmluvy, z titulu predloženia ponuky s najnižšou cenou. 

 

 

 

Černina, dňa: 02.11.2021 

 

 

 

 

                                                                                                Bc. Silvia Žinčáková 

                                                                                                     Starostka obce 

  

 

 

 

prílohy: 

č.1 - návrh na plnenie kritérií 

č.2 - zadanie, výkaz výmer 

č.3 - projektová dokumentácia                                                    

 

 

 

 

 


