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Obec Košolná, Košolná 44, 919 01  Suchá nad Parnou 
              

 
Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo   Vybavuje/linka                 Košolná 

    sp. Procurio-30/2021  Mgr. Pavel Aschenbrenner  07.09.2021 

    z.  /2021   +421901739852 

 

 

 

 

Vec: Zákazka s nízkou hodnotou:  „Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry 

v obci Košolná – stavebná časť“_2 

- Výzva na predloženie ponuky  

Podľa ustanovenia 117 zákona NR SR  č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Obec Košolná       

Sídlo organizácie: Košolná 44, 919 01 Suchá nad Parnou 

 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  

 Meno priezvisko: Mgr. Pavel Aschenbrenner 

 +421 901739852  

 e-mail: pavel.aschenbrenner@procurio.sk 

Zaradenie subjektu podľa ZVO: § 7 ods. 1 písm. b) 

 

2. Predmet zákazky – stavebné práce – CPV,  hlavné miesto dodania a stručný opis,  

 

CPV: 45214210-5 

Miesto dodania: obec Košolná 

 

 
 

Financovanie: Integrovaný regionálny operačný program,  

Kód projektu: 2014+302041M686 

 

mailto:pavel.aschenbrenner@procurio.sk
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Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo (príloha č. 2 Výzvy) 

Podmienky financovania: NFP a vlastné zdroje. 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na   176 022,39 Eur bez DPH 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk je do 22.09.2021 do 09:00 hod   

 

5. Miesto predkladania ponúk  

Uchádzač predloží ponuku elektronicky a to prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky 

na  portáli  www.ezakazky.sk.  do zákazky verejného obstarávateľa obec Košolná, projekt (predmet 

zákazky):„ Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Košolná – 

stavebná časť“_2 

Ponuka predložená uchádzačom sa predkladá sa elektronicky spôsobom. 

 

Ponuka sa predkladá tak, že uchádzač ju predloží nasledovne: 

v predmetnej zákazke uchádzač elektronicky vloží svoju ponuku prostredníctvom elektronického   

portálu www.ezakazky.sk nasledovne: 

1)  klikne na záložku „Ponuka“, vľavo v „Menu“ klikne na záložku „Identifikácia uchádzača“ 

a skontroluje údaje (v prípade potreby úpravy údajov, údaje doplní či upraví a potom údaje 

uloží) 

2)  Následne uchádzač klikne na záložku „Dokumenty ponuky“ a nahrá predmetné dokumenty 

ponuky (identifikačný list uchádzača (názov, sídlo, zástupca – štatutár, IČO, t.č., a email) 

referencie, oprávnenie a životopis stavbyvedúceho a podpísaný Návrh zmluvy (v zmysle 

prílohy č. 2) – predloží vo formáte „pdf“, Záväzný časový návrh etáp realizácie diela, 

Záväzný návrh realizácie diela - pracovníci a Záväzný návrh realizácie diela - vozidlá, stroje 

a zariadenia (v zmysle prílohy č. 4 – č. 6 Výzvy) predloží vo formáte „xlsx“ 

3) Ďalej uchádzač klikne na záložku „Návrh na plnenie kritérií“ (výkaz výmer k oceneniu) 

a svoj návrh na plnenie kritérií „on line“ – elektronicky vyplní (v systéme www.ezakazky.ak) 

vo formulári a odošle. 

 

K odoslaniu celej ponuky uchádzač pristúpi tak, že klikne na záložku „Odoslanie ponuky“ (tlačidlo 

dole) a tým ponuku odošle! 

 

Maximálna veľkosť jedného súboru je 100 MB. Povolené formáty súborov DOC, DOCX, HTML, 

HTM, ODT, PDF, XLS, XLSX, ODS, PPT, PPTX, TXT 

 

Elektronický systém automaticky zabezpečí („uzamkne“) ponuku do lehoty na predkladanie ponúk 

tak, aby ju nebolo možné pred lehotou na predkladanie ponúk sprístupniť.   

 

Pozn: Uchádzač nevkladá výkaz výmer vo svojom formáte (napr. Cenkros, xls, pdf a pod). Uchádzač 

on line elektronicky vypĺňa Návrh na plnenie kritérií (výkaz výmer) priamo 

v www.ezakazky.sk !!!!!! V opačnom prípade bude ponuka uchádzača vylúčená. 

 

6. Jazyk ponuky 

Slovenský jazyk 

 

7.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality.  

http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.ak/
http://www.ezakazky.sk/
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Určené kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívna váha v tomto postupe zadávania zákazky sú: 

A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR  –  95 bodov. 

B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa 

 odovzdania staveniska  – 5 bodov. 

V  kritériu A. sa bude hodnotiť cena v eurách s DPH za predmet zákazky s DPH,  vyjadrená podľa bodu 14 

časti súťažných podkladov A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV a podľa časti súťažných podkladov 

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY. Maximálny počet bodov, t.j. 95 bodov,  bude pridelený ponuke s najnižšou 

navrhnutou cenou. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov pomerne, na základe výsledku podielu 

najnižšej navrhnutej ceny a navrhnutej ceny aktuálne hodnotenej ponuky, vynásobeného maximálnym počtom 

bodov za kritérium, t.j. 95. Kritérium. 

V kritériu B. sa bude hodnotiť lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých 

kalendárnych dňoch  odo dňa odovzdania  staveniska, pričom ponuke s najkratšou navrhovanou lehotou 

výstavby bude pridelený maximálny počet bodov za toto kritérium, t. j. 5 bodov. Ostatným ponukám bude 

pridelený počet bodov pomerne, na základe podielu najkratšej navrhovanej lehoty výstavby a navrhovanej 

lehoty výstavby aktuálne hodnotenej ponuky, vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, t.j. 5 

(najkratšia lehota/navrhovaná lehota x 5).  

8. Typ zmluvy a trvanie zmluvy  

Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzatvorí zmluvu o dielo, viď príloha č.2 Výzvy.  

Maximálna lehota zhotovenia je 95 kalendárnych dní (trvanie zmluvy). 

 

9.  Miesto dodania PZ 

Obec Košolná 

 

10.  Doplňujúce doklady a informácie 

 

10.1. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet zákazky.  

10.2 Minimálne jednu osobu podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 

autorizovaných stavebných inžinieroch, v platnom znení s odbornou spôsobilosťou stavbyvedúceho 

pre pozemné stavby, uchádzač predloží oprávnenie a životopis podpísaný stavbyvedúcim. 

Uchádzač tiež predloží životopis tejto osoby kde preukáže odbornú prax stavbyvedúceho min. 15 

ročnou praxou a to stavby za ktoré sa považujú práce na výstavbe inžinierske stavieb. 

Predložením profesijných životopisov odborníkov, s minimálnym obsahom: 

* meno a priezvisko odborníka, 

* súčasná pracovná pozícia a terajší zamestnávateľ alebo sa uvedie SZČO, PO a pod. 

* kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky, 

* prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k požadovanej činnosti odborníka, 

10.3 Uchádzač predloží certifikát ISO 9001 a 14001 

 

10.4 Verejný obstarávateľ ako požiadavku na predmet zákazky určil, že uchádzač je povinný ako 

súčasť svojej ponuky predložiť vyplnené Záväzné návrhy realizácie diela v zmysle prílohy č. 4 – č. 6 

tejto Výzvy. 

 

- uchádzač bude realizovať práce v súlade s predloženým Výkazom výmerom, ktorý predložil 

v svojej ponuke. Záväzným návrhom realizácie diela - pracovníci, ktorý  bude vypracovaný 

podľa prílohy č. 5 SP, Záväzným návrhom realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia, ktorý 

bude vypracovaný podľa prílohy č. 6 SP a Záväzným časovým návrhom realizácie diela, ktorý 
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bude vypracovaný podľa prílohy č. 4 SP. Predmetné doklady uchádzač predloží ako požiadavku 

na predmet zákazky, 

 

- jednotlivé etapy realizácie diela sú logicky usporiadané v technologickej štruktúre, teda v súlade 

s technickými normami a technologickými procesmi (členenie procesu výstavby na stavebné 

procesy v slede stavebných procesov s ohľadom na rozsah prác). Uchádzač v záväzných návrhov 

realizácie diela musí zabezpečiť čo možno najväčšiu plynulosť výstavby a jej rovnomernosť. 

Uchádzač je povinný pri navrhovaní ceny, lehoty zhotovenia diela a navrhovaní dĺžky 

realizácie jednotlivých etáp technologických procesov v Záväzných Návrhov realizácie 

zhotovenia diela postupovať tak, že zohľadní najdôležitejšie parametre technologickej 

štruktúry: 

 
o  počet objektov, stupňov rozostavanosti a technologické etapy 

o  počet dielčích stavebných procesov 

o  rozsah produkcie 

o  prácnosť 

o  produktivitu práce 

o  počet a skladbu pracovných síl  (Nh/m.j.) 

o  počet vozidiel strojov a zariadení (Nh/m.j.) 

 
- ďalej uchádzač v svojej ponuke zohľadní  normovú prácnosť technologických procesov – etáp. 

Taktiež uchádzač pri tvorbe ponuky musí postupovať v zmysle platných noriem z oblasti 

stavebníctva a odporúčaných obyčajov, kedy je potrené pri tvorbe ponuky sa zaoberať 

reálnym napätím pri plnení noriem.  To znamená, že uchádzač pri navrhovaní doby trvania 

jednotlivých procesov – etáp musí rátať s reálnou  Celkovou normovou prácnosťou, 

plánovanou prácnosťou, počtom nasadenia pracovníkov a strojov, počtom zmien, trvaním 

zmeny a pod.  

 

- predložené Návrhy realizácie diela umožnia verejnému obstarávateľovi v procese zadávania 

zákazky objektívne posúdiť najmä finančnú, vecnú a časovú reálnosť ponuky. Pri realizácii 

víťaznej ponuky, bude mať následne verejný obstarávateľ možnosť prostredníctvom predložených 

Návrhov realizácie diela kontrolovať časové úseky stavebných celkov pri realizácii zákazky, 

záväzné počty nasadenia síl a prostriedkov v jednotlivej etape výstavby, čo mu umožní 

predísť meškaniam pri realizácii stavby. (Každé meškanie so stavebnými prácami znamená riziko, 

že stavba nebude zhotovená riadne a včas, to by jednoznačne  malo zásadný vplyv na 

hospodárnosť a efektívnosť pri vynakladaní verejných finančných prostriedkov).  

Návrhy realizácie diela  sú dokumenty, ktoré slúžia na informáciu o časovom priebehu realizácie 

výstavby, finančnej reálnosti ponuky a personálnej a technickej reálnosti ponuky.  

Cieľom záväzných Návrhov realizácie diela je zabezpečiť: 

▪ overiteľnosť reálnosti doby realizácie stavby navrhovanej uchádzačom, 

▪ najnižšie reálne náklady na zdroje (ľudia, stroje, technológie), 

▪ minimalizáciu rizika organizačného zlyhania realizácie stavby, 

▪ efektívne využitie zdrojov, 

▪ garanciu využívania pracovníkov (osôb) a technických zariadení, ktoré 

uchádzač navrhuje k realizácii diela.   

Tieto dokumenty, resp. informácie v nich uvedené majú záväznú a výpovednú hodnotu z 

pohľadu nielen časového trvania realizácie výstavby, ale tiež z pohľadu reálne navrhnutých síl 

a prostriedkov, čo je z hľadiska kapacitného (nároky na ľudské zdroje, materiály, mechanizmy, 

energie) nevyhnutné z hľadiska cenotvorby uchádzača a z hľadiska navrhnutia lehoty výstavby. 

Pozn.: 

Verejný obstarávateľ (ako objednávateľ) bude kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) 
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zhotovenia jednotlivých úsekov výstavby diela uvedených v Návrhoch realizácie diela – 

podrobnejšie informácie sú uvedené vo vzore zmluvy o dielo uvedenej v ČASTI D. OBCHODNÉ 

PODMIENKY týchto súťažných podkladov.   

 

- Verejný obstarávateľ umožňuje použitie ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov 

použitých  pri uskutočnení stavebných prác v rámci realizácie predmetu tejto zákazky. Pri použití 

ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) 

zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v podkladoch a jej prílohách. Ak sú 

v opise predmetu zákazky či inde v týchto súťažných podkladoch a ich prílohách odkazy na 

konkrétne normy, pripúšťajú sa normy ekvivalentné platné v EÚ. 

 

vyplnené Záväzné návrhy realizácie (prílohy č.4, č.5 a č.6 SP) – uchádzač predloží osobitne 

Záväzný časový návrh realizácie diela - príloha č.4 SP, Záväzný návrh realizácie diela - 

pracovníci - príloha č.5 SP a Záväzný návrhom realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia - 

príloha č.6 SP . Tieto dokumenty uchádzač predloží vo formáte „xlsx“.  

 

• v súvislosti s navrhovanou celkovou cenou za dielo uchádzači ako požiadavku na predmet 

zákazky v ponuke (vyplnia „on line“ v elektronickom nástroji www.ezakazky.sk) vyplnia 

prednastavený Návrh na plnenie kritérií - Výkaz výmer. Do elektronického nástroja 

www.ezakazky vložia vyplnený  Záväzný návrh realizácie diela - pracovníci - príloha č.5 

Výzvy a Záväzný návrhom realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia - príloha č.6 Výzvy. 

• v súvislosti s navrhovanou lehotou výstavby uchádzači ako požiadavku na predmet zákazky 

v ponuke predložia vyplnený Záväzný časový návrh realizácie diela - príloha č.4 SP, kde 

uchádzač zohľadní lehotu realizácie diela s ohľadom na maximálnu lehotu výstavby,  

• v Návrhu na plnenie kritérií -  Výkaze výmere uchádzač ocení kladnými číslami jednotlivé 

technologické procesy (položky), jednotkové ceny a aj celkovú cenu za technologické procesy 

zaokrúhli na dve desatinné miesta, pričom vyplnený Výkaz výmer - príloha č. 2 SP musí 

obsahovať všetky vyžadované položky chronologicky zoradené a v štruktúre tak, ako verejný 

obstarávateľ poskytol s vyžadovanými množstvami, s cenami za položky bez DPH, celkovú cenu 

bez DPH, s DPH  - všetky ceny musia byť uvedené na dve desatinné miesta. 

• v Záväznom návrhu realizácie diela – pracovníci (príloha č.5 Výzvy) uchádzač doplní 

ku všetkým technologickým procesom (etapám) uvedeným v prílohe č.7 Výzvy pracovníkov – 

kľúčových odborníkov alebo iných pracovníkov. Predmetný dokument musí obsahovať všetky 

vyžadované technologické procesy – etapy,  iných pracovníkov či kľúčových odborníkov ku 

každému technologickému procesu, pracovnú pozíciu, počet navrhnutých pracovníkov, dobu ich 

nasadenia v poradových dňoch od – do (napr. od dňa č. 1 do dňa č. 20 - nie dátum), celkový počet 

hodín nasadenia pracovníkov na každom technologickom procese – etapa u každého druhu 

pracovníka osobitne. Uchádzač je povinný poskytnúť všetky informácie, ktoré obsahuje vzor, 

teda  príloha č. 5 Výzvy !  

Vyplnenie prílohy č 5 Výzvy: Pri nasadení kľúčového odborníka na realizáciu technologického 

procesu uchádzač vyberie v stĺpci „Typ pracovníka“ možnosť „Kľúčový odborník“ a 

v ďalšom stĺpci vyberie „Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu“ 

s uvedením právneho predpisu, podľa ktorého je definovaný uvedený kľúčový odborník, pričom 

stĺpec „Pracovná pozícia“ v tomto prípade nevypĺňa. Ak uchádzač potrebuje k technologickému 

procesu priradiť ďalšieho kľúčového odborníka, tak v ďalšom riadku uchádzač vyberie rovnaký 

technologický proces (etapu), v stĺpci „Typ pracovníka“ možnosť „Kľúčový odborník“ a 

v ďalšom stĺpci vyberie „Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho predpisu“ 

s uvedením právneho predpisu podľa ktorého je definovaný uvedený kľúčový odborník.  

Ak uchádzač potrebuje k technologickému procesu priradiť Iného pracovníka, tak v ďalšom 

riadku uchádzač vyberie rovnaký technologický proces (etapu), vyberie „Typ pracovníka“ 

„Iný pracovník“ s tým, že stĺpec „Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho 

http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky/
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predpisu“ nevypĺňa !!! Ak uchádzač v stĺpci „Druh pracovníka“ vyberie „Iný pracovník“ 

v stĺpci „Pracovná pozícia“ uvedie napr. kopáč, murár, pomocný pracovník a pod.  

Ďalej ku každej navrhnutej pracovnej pozícii priradí počet pracovníkov (Kľúčových odborníkov 

či Iných pracovníkov). K všetkým navrhnutým pracovníkom uvedie začiatok a koniec výkonu 

práce (v dňoch od – do, NIE DÁTUM ale poradové číslo dňa napr. od dňa č. 1 – do dňa č. 2). 

Uchádzač následne uvedie celkový počet hodín výkonu práce navrhnutých pracovníkov na 

konkrétnej pracovnej pozícii a na uvedenej etape (technologickom procese). V Záväznom 

návrhu realizácie diela - pracovníci (príloha č.5 SP) musí uchádzač uviesť všetkých 

pracovníkov, ktorých mieni využiť na realizáciu zákazky (bez ohľadu na určenie minimálnej 

požiadavky na kľúčových odborníkov uvedenej v podmienkach účasti) tak, aby zabezpečil 

plnenie predmetu zákazky v súlade s vyžadovanou kvalitou a najmä, aby množstvá a druhy 

pracovných síl navrhnutých uchádzačom zohľadňovali špecifikácie uvedené v technologických 

procesov – etapách (či položkách) uvedených v prílohe č. 7 SP – Technologické procesy. 

• v Záväznom návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia  (príloha č.6 Výzvy), 

uchádzač doplní k jednotlivým technologickým procesom (etapám) druhy vozidiel, strojov, 

technického  vybavenia a zariadení (uvedie názov a označenie navrhovaného vozidlá, stroja 

a zariadenia –  napr. Tatra 138, sklápač, alebo PV3S žeriav, dozér, fréza xxxxx, lešenie rúrkové 

a pod.). Následne uvedie ku každému druhu vozidla, stroja a zariadenia ich počet a vyznačí 

začiatok a koniec dňa ich nasadenia (v dňoch od – do, NIE DÁTUM ale poradové číslo dňa 

napr. od dňa č. 1 – do dňa č. 20) v uvedenej etape (technologickom procese). Potom  doplní 

celkový počet hodín do stĺpca „Celkový počet hodín“,  ďalej do stĺpca „Z toho počet hodín 

s obsluhou“ uvedie koľko hodín z celkového počtu hodín bude pracovať vozidlo, stroj či 

zariadenie s obsluhou (iným pracovníkom či kľúčovým odborníkom). Pozn.: Obsluhu vozidla, 

stroja alebo zariadenia  uvedie uchádzač v  Záväznom návrhu realizácie – pracovníci (príloha č.5 

SP) .  

V Záväznom návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č.6 Výzvy) musí 

uchádzač uviesť všetky technické zariadenia (vozidlá, stroje a zariadenia), ktoré využije pri 

realizácii zákazky. Predmetný dokument musí obsahovať všetky vyžadovaní technologické 

procesy – etapy, v ktorých uchádzač nasadenie vozidiel, strojov alebo zariadení navrhuje. Ďalej 

predmetný dokument musí obsahovať informáciu o počte jednotlivých vozidiel, strojov či 

zariadení pre technologické procesy a dobu ich nasadenia v poradových dňoch od – do,  Celkový 

počet hodín a z toho počet hodín nasadenia s obsluhou. Uchádzač je povinný poskytnúť všetky 

informácie, ktoré obsahuje príloha č. 6 Výzvy ! V Záväznom návrhu realizácie diela – vozidla, 

stroje a zariadenia (príloha č.6 Výzvy) musí uchádzač uviesť všetky vozidla, stroje a zariadenia 

(bez ohľadu na určenie minimálnej požiadavky na vozidlá, stroje a zariadenia uvedenej 

v podmienkach účasti), ktorých mieni využiť na realizáciu zákazky tak, aby zabezpečil plnenie 

predmetu zákazky v súlade s vyžadovanou kvalitou a najmä, aby množstvá a druhy  prostriedkov 

navrhnutých uchádzačom zohľadňovali špecifikácie uvedené v technologických procesov – 

etapách (či položkách) uvedených v prílohe č. 7 Výzvy – Technologické procesy. 

V Záväznom časovom návrhu realizácie diela (príloha č. 4 Výzvy) uchádzač doplní 

k jednotlivým technologickým procesom (etapám) začiatok a koniec (v poradových dňoch od – 

do, NIE DÁTUM) realizácie jednotlivej etapy (technologického procesu), Uchádzač musí uviesť 

vyžadované informácie pre každý vyžadovaný technologický proces.  Uchádzač je povinný 

poskytnúť všetky informácie, ktoré obsahuje vzor, teda  príloha č. 4 Výzvy !  

- Platí pre požiadavky na predmet zákazky (prílohy č.4, č.5 a č.6 Výzvy): Uchádzači 

poskytujú informácie o cenách, o počtoch nasadenie síl a prostriedkov, či informácie o 

navrhovanej dobe nasadenia, či doby realizácie alebo informácie o hodinách nasadenia 

pracovníkov výhradne v číselnej podobe nie v grafoch, úsekov, vyfarbených kostičkách, 

priamkach a iných vyjadreniach a pod.  Taktiež verejný obstarávateľ vyžaduje, aby 

technologické procesy – etapy boli chronologicky pod sebou usporiadané tak, ako je to 

uvedené v poskytnutých prílohách. Predmetné dokumenty sa predkladajú vo formáte 
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„xlsx“. Uchádzač ako požiadavku na predmet zákazky predkladá OSOBITNE tri záväzné návrhy 

realizácie tak, ako to verejný obstarávateľ vyžaduje v súťažných podkladoch. V týchto 

jednotlivých Závažných návrhov realizácie  je uchádzač povinný predložiť všetky informácie, 

ktoré sú uvedené v prílohách č.4, č.5 a č.6 SP. 

•  Informácie uvedené vo Výkaze výmer, Záväznom návrhu realizácie diela - pracovníci,  

Záväznom návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia a Záväzný časový návrh 

etáp realizácie diela,  musia byť uvedené v takom rozsahu, aby uchádzač zabezpečil odborné 

a kvalitné plnenie celého predmetu zákazky za podmienok určených v týchto súťažných 

podkladoch a v projektovej dokumentácii a aby zohľadnili navrhovanú cenu, navrhovanú dĺžku 

realizácie zákazky,  

• Uchádzač musí navrhnúť dĺžku jednotlivých etáp realizácie etáp diela tak, aby zohľadňovali 

navrhované technologické postupy, navrhované pracovné pozície, počty a čas využitia  

pracovníkov na konkrétnych pracovných pozíciách, druhy a čas využitia vozidiel, strojov 

a technického vybavenia. Navrhovaná cena za predmet zákazky a navrhovaná lehota zhotovenia 

zákazky musí vychádzať z navrhnutých predmetných Záväzných návrhov. Predložené prílohy č. 

4, č. 5 a č. 6 Výzvy nesmú byť vo vzájomnom rozpore a tieto prílohy musia byť úplné a v súlade 

s ostatnými časťami (dokumentmi a informáciami) v ponuke uchádzača. To znamená, že ak 

uchádzač predloží nepravdivé informácie, ktoré nezodpovedajú skutočnosti alebo predmetná 

zákazka na základe predložených záväzných návrhov realizácie sa nedá reálne zhotoviť, alebo 

uchádzač ju bude zhotovovať tak, že bude porušovať všeobecne záväzné právne predpisy, bude 

jeho ponuka vylúčená.  

• Uchádzač nesmie tabuľky inak upravovať, môže iba vypĺňať, pridávať  riadky, ktoré sú 

poskytnuté ako „odomknuté“ v prípade, že použije poskytnuté vzory. 

 

 

Definícia „kľúčového odborníka“ a „Iného pracovníka“ 

 

Pre potreby zadávanie tejto zákazky verejný obstarávateľ definuje vyššie uvedené pojmy takto: 

 

a) 

„Kľúčový odborník“ (expert) 

 

Právny rámec, napr.: 

 

- § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce, (ďalej len „zákonník práce“) 

 

- § 15 a § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, príloha č.1a (ďalej len „zákon o BOZP) 

 

- § 5, § 7 a § 7a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský 

zákon“) 

 

- § 1 a § 2 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len 

„vyhláška o VTZ“) 

 

- Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon o cestnej premávke“)  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/8/
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-  apod. 

 

Kľúčový odborník (expert) je fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá je oprávnená 

obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi 

predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe 

platného preukazu na vykonávanie činnosti alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti, 

alebo vykonávať činnosti napríklad v zmysle zákona o cestnej premávke, a pod. 

Kľúčový odborník (expert) je osoba, ktorá musí mať osobitný kvalifikačný predpoklad (vzdelanie) 

k činnostiam, ktoré definujú právne predpisy. Táto osoba je povinná sa neustále vzdelávať napr. 

prostredníctvom zdokonaľovacích príprav, preskúšania, školení, aktualizačných odborných príprav . 

Táto osoba môže byť zamestnancom uchádzača alebo SZČO. Bez tejto osoby sa nesmú vykonávať 

niektoré činnosti v stavebníctve alebo obsluhovať niektoré vozidlá, stroje a zariadenia. Tieto osoby  

sú osobitne zodpovedné za výkon svojej činnosti, ktorá vyplýva  z  právnych predpisov. 

Tieto osoby verejný obstarávateľ  definoval v prílohe č.7 SP Záväzný návrh realizácie diela – 

pracovníci po vyrolovaní stĺpca pod názvom „Druh kľúčového odborníka podľa osobitného právneho 

predpisu“. 

Bez  nasadenia kľúčových odborníkov – expertov na stavbe nie je právnymi predpismi dovolené 

realizovať niektoré úkony, činnosti čí práce na stavbe ( technologické etapy – procesy). 

 

b) 

„Iný pracovník“ 

 

Je fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá k svojej činnosti nepotrebuje preukaz alebo 

osvedčenie, teda k jej činnosti v stavebníctve nie je potrebné, aby disponovala osobitným vzdelaním, 

postačuje základné vzdelanie, výučný list, maturitné vysvedčenie apod. Tieto osoby môžu byť 

definované pod pojmom napr.: murár, kopáč, obkladač, upratovač,  pomocný pracovník a tak ďalej. 

Na Iného pracovníka sa  nevzťahuje § 15 a § 16 zákona o BOZP a nie je definovaný ani v prílohe č. 

1a zákona o BOZP, či §1 a §2 vyhlášky o VTZ  alebo nie je potrebné, aby tento Iný pracovník bol  

držiteľom iného preukazu  či osvedčenia.  

 

11.  Vaša ponuka bude obsahovať: 

11.1 Návrh na plnenie kritérií – ocenený výkaz výmer (príloha č. 1 Výzvy - uchádzač on line vyplní 

v elektronickom nástroji www.ezakazky.sk) nie je priamo súčasťou Výzvy !!! 

11.2  Podpísaný návrh zmluvy o dielo  (príloha č. 2 Výzvy) vo formáte „pdf“ 

11.3 Identifikačný list uchádzača (Názov subjektu, sídlo, IČO, email a t.č.) vo formáte „pdf“ 

11.4 Oprávnenie stavbyvedúceho a jeho životopis (vo formáte „pdf“) 

11.5 Certifikát ISO 

11.6 Záväzný časový návrh etáp realizácie diela (vo formáte „xls“) 

11.7 Záväzný návrh realizácie diela - pracovníci (vo formáte „xls“) 

11.8 Záväzný návrh realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (vo formáte „xls“) 

 

12. Vyhodnotenie ponúk: 

 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 

vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak 

ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný 

o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

 

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

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

http://www.ezakazky.sk/
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umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na 

predmet zákazky.  

 

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. 

13. Jazyk ponuky: slovenský alebo český 

 

14: Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: áno 

 

 

Touto výzvou sa verejný obstarávateľ nezaväzuje predmet zákazky objednať. 

 

 

 

S pozdravom 

 

 Mgr. Pavel Aschenbrenner 

 Procurio s.r.o., zástupca VO 

 v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prílohy Výzvy: 

 

č. 1  - Návrh na plnenie kritérií – ocenený výkaz výmer (príloha č. 1 Výzvy - uchádzač on line vyplní 

v elektronickom nástroji www.ezakazky.sk) nie je priamo súčasťou Výzvy 
č. 2 –Návrh zmluvy o dielo (dostupná po prihlásení záujemcu na portáli www.ezakazky.sk) 

č. 3 – Projektová dokumentácia (dostupný po prihlásení záujemcu na portáli www.ezakazky.sk) 

č. 4 - Záväzný časový návrh etáp realizácie diela – vzor (dostupný po prihlásení záujemcu na portáli 

www.ezakazky.sk 

č.5 -  Záväzný návrh realizácie diela - pracovníci - vzor (dostupný po prihlásení záujemcu na portáli 

www.ezakazky.sk 

č. 6 - Záväzný návrh realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia - vzor (dostupný po prihlásení záujemcu na 

portáli www.ezakazky.sk 

č. 7 - Technologické procesy 

http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/

