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Vec 

Výzva na predkladanie ponúk – “Stropná doska kanalizačnej šachty“   

 

 

Obstarávateľ Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec, v zastúpení 

konateľky Ing. Beatrix Kopcovej vyzýva  na predloženie ponuky v zadávaní zákazky na uskutočnenie 

stavebných prác „Stropná doska kanalizačnej šachty“. 

 

1. Identifikácia obstarávateľa:   

          Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.  

       v zastúpení : Ing. Beatrix Kopcová, konateľka spoločnosti       

       IČO:  36 255 556 

       sídlo: Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec  

       tel. č:  +421337320135                  

       e-mail: beatrix.kopcova@vshc.sk    

  

2.  Stručný opis predmetu zákazky: 

Na existujúcu kanalizačnú šachtu je potrebné zhotovenie novej stropnej dosky. Stropná doska 

je navrhnutá ako polo prefabrikovaná konštrukcia zhotovená z predpätých stropných panelov 

s dobetónovaným obvodovým stužujúcim prvkom. Rozmer kanalizačnej šachy je 8130 mm x 

6800 mm . Hrúbka stropných panelov je 400 mm. 

   

2.1. Spoločný slovník obstarávania:  

 Hlavný predmet 

45000000-7 Stavebné práce 

45262300-4 Betonárske práce 

45223800-4 Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií 

44131000-7 Kanalizačné šachty 

 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

  Miesto stavby E-KN 10-1424/715 k.ú. Hlohovec  
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  Váš list číslo/zo dňa 

 

  Naše číslo 

 

   Vybavuje/kontakt 

Marcel Balko 

marcel.balko@vshc.sk 

   Hlohovec 

30.7.2021 
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4.  Rozsah predmetu zákazky: 

4.1. Na existujúcu kanalizačnú šachtu je potrebné zhotovenie novej stropnej dosky. Stropná doska 

je navrhnutá ako polo prefabrikovaná konštrukcia zhotovená z predpätých stropných panelov 

s dobetónovaným obvodovým stužujúcim prvkom. Rozmer kanalizačnej šachy je 8130 mm x 

6800 mm . Hrúbka stropných panelov je 400 mm. 

 Konštrukcie stavebného objektu: 

• Stropná doska (uloženie stropných panelov, vybudovanie vstupnej šachty, izolačných 

a odľahčovacích vrstiev) 

• Dobetonávka konštrukcie 

 

Iné požiadavky zákazky:  

• 6 paré kompletnej sady odovzdávacej dokumentácie stavby, vrátane fotodokumentácie 

stavby, projektu skutočného vyhotovenia, certifikátov, atestov, stavebného denníka, 

revíznych správ, protokolov o skúškach, porealizačného zamerania - polohopis, výškopis 

vyhotovené v elaboráte v súlade s „Technologickým predpisom na tvorbu a aktualizáciu 

digitálnej technickej mapy mesta Hlohovec (DTMH)“, v súradnicovom systéme S-JTSK 

• geometrický plán pre zriadenie vecného bremena na stavbu (3x originál v tlačenej forme, 

3x elektronicky) 

 

4.2. Súčasťou výzvy je aj výkresová časť, ktorá tvorí prílohu k tejto výzve a poskytuje sa 

elektronicky. 

 Č.p. 1 Statický posudok – stropná doska kanalizačnej šachty 

 Č.p. 2 Výkres ST.01 Stropná doska kanalizačnej šachty 

 Č.p. 3 Výkaz výmer 

  

4.3.  UPOZORNENIE:  

Predmet zákazky je v celom rozsahu vo výkresovej časti opísaný tak, aby bol presne a 

zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov identifikuje konkrétny typ 

výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, obstarávateľ neumožňuje nahradiť takýto 

výrobok ekvivalentným výrobkom, a to ani pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude 

spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú požadované na zabezpečenie 

účelu predmetu zákazky pri zachovaní rovnakých alebo vyšších technických parametrov. 

 

4.4.  Stavebné práce menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace a vyplývajúce z 

predmetu zákazky a pre jej ukončenie nevyhnutné, musia byť zahrnuté v základných položkách 

ponuky uchádzača. Je neprípustné predpokladať, že popis položiek neobsahujúci všetky 

podrobnosti pripúšťa previesť práce nižšej technickej resp. kvalitatívnej úrovne ako je pre daný 

účel obvyklé. 

 

5.  Možnosť predloženia cenovej ponuky na  predmet zákazky: 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Obstarávateľ neumožňuje 

predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie 

nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
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6. Spôsob tvorby ceny: 

6.1. Obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa predloženej výkresovej časti 

a po vykonaní obhliadky miesta realizácie zákazky, s vyjadrením  navrhovanej zmluvnej ceny 

celkom  v EUR bez DPH, % sadzba DPH, výška DPH v EUR a  navrhovanej zmluvnej ceny v 

EUR vrátane DPH.  

6.2.  Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. 

Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke. 

6.3. Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie  

a nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto 

skutočnosť v ponuke. 

6.4. V prípade uchádzača z Českej republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie, ktorý  

by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platcom DPH, táto cena  

by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí obstarávateľ v zmysle zákona o dani  

z pridanej hodnoty vysporiadať v daňovom priznaní za príslušný kalendárny mesiac resp.  

štvrťrok. Na základe uvedeného aj uchádzač z Českej republiky alebo z iného členského štátu 

Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platcom DPH, musí celkovú cenu v ponuke 

uviesť v zmysle bodu 6.1. 

6.5.  Do ceny obstarávateľ požaduje zahrnúť všetky priame i nepriame náklady súvisiace s 

realizáciou zákazky v zmysle bodu 4. Obstarávateľ požaduje zahrnúť do ceny náklady spojené 

s odovzdaním príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a prevádzkovanie 

predmetu zákazky v súlade s právnymi predpismi.  

 

7.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky je do 60 dní od uzatvorenia zmluvy 

o dielo. 

 

8.  Lehota na predkladanie cenových ponúk do: 

a. dňa 16.8.2021  do 11.00 hod. 

doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy,  alebo osobne na tej istej adrese  s označením: 

„Súťaž – zákazka –  

9.1.  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu spoločnosti.  

9.2. Za riadne vykonané dielo bude mať povinnosť uchádzač/zhotoviteľ vystaviť faktúru a túto 

doručiť obstarávateľovi/objednávateľovi, po prevzatí diela zástupcom 

obstarávateľa/objednávateľa, formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

neotvárať!“ s heslom zákazky: 

“ Stropná doska kanalizačnej šachty“   

b. ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo v českom jazyku 

c. cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy; obstarávateľ uzatvorí kúpnu zmluvu  

s úspešným uchádzačom po vzájomnej dohode zmluvných podmienok (podmienky 

uvedené v tejto výzve však musia byť akceptované). 

 

9.   Podmienky financovania predmetu zákazky: 

9.2. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní od jej doručenia obstarávateľovi. 

9.3. Obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

 

9.4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 32 000,00 € vrátane DPH (slovom tridsaťdvatisíc eur vrátane DPH) 
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10.   Obsah ponuky: 

10.1.  Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých požadovaných 

dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy uchádzača s kontaktným miestom 

– telefón, fax,  e-mail, vrátane vyplneného Formulára – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk 

(príloha č. 1 k tejto výzve). 

10.2. Doklad  o  oprávnení   dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  Spôsobom   

na  preukázanie  oprávnenia je  aktuálny výpis z  obchodného  alebo  živnostenského  registra  

alebo    potvrdenie o zapísaní  v  príslušnom  profesijnom  zozname  (postačuje  aj   neoverená  

fotokópia alebo výpis z internetovej stránky napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk,  príslušná  

profesijná alebo stavovská komora alebo združenie) alebo platné potvrdenie Úradu pre verejné 

obstarávanie, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo poskytnutie informácie o 

tom, že uchádzačovi Úrad pre verejné obstarávanie vydal Výpis zo zoznamu hospodárskych 

subjektov s uvedením registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu. 

10.3. Kalkulácia ponúknutej ceny v zmysle predmetu zákazky spracovaná v súlade s bodom 4. tejto 

výzvy, s vyjadrením celkovej ceny a výšky DPH.  

 

10.  Obhliadka miesta dodania zákazky: 

10.1. Obstarávateľ vyžaduje obhliadku miesta dodania zákazky, aby získali všetky informácie, ktoré 

budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky, nakoľko obstarávateľ nedisponuje presným 

výkazom výmer. Výkaz výmer je zostavený ako opis jednotlivých stavebných dielov, konštrukcií 

a prevádzkových súborov s určením požiadaviek na materiály a zariadenia. Výdavky spojené s 

obhliadkou miesta dodania zákazky idú na ťarchu záujemcu. 

 

10.2. Termín obhliadky je stanovený na 10.8.2021 o 10:00. 

 Kontaktná osoba pre obhliadku:  

Ing. Marcel Balko tel. č. 0907702607, e-mail: marcel.balko@vshc.sk  

          

11.   Obsah ponuky: 

11.1.  Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých požadovaných 

dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy uchádzača s kontaktným miestom – 

telefón, fax, e-mail, vrátane vyplneného Formulára – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk 

(príloha č. 1 k tejto výzve). 

11.2. Kópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce alebo platné potvrdenie Úradu pre 

verejné obstarávanie, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo poskytne verejnému 

obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad pre verejné obstarávanie vydal Výpis zo zoznamu 

podnikateľov/hospodárskych subjektov s uvedením registračného čísla, dátumu vyhotovenia a 

platnosti Výpisu.   

11.3. Obstarávateľ požaduje predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 

päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, 

miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných 

podmienok. 

V predloženom zozname musí byť minimálne päť zákaziek rovnakého alebo obdobného 

charakteru, ktoré uchádzač v týchto rokoch realizoval. Minimálna celková hodnota referencií za 

posledných 5 rokov je 100 000,00 Eur bez DPH (slovom stotisíc Eur). V prípade, že uchádzač 

nerealizoval zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky a/alebo 

mailto:marcel.balko@vshc.sk
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nesplnil limit pre minimálnu hodnotu referencií obstarávateľ to  bude  klasifikovať ako nesplnenie 

podmienky účasti a na základe uvedeného bude uchádzač vylúčený. 

11.4. Kalkulácia ponúknutej ceny v zmysle predmetu zákazky spracovaná v súlade s bodom 4. tejto 

výzvy, s vyjadrením jednotkovej ceny za požadované práce, celkovej ceny a výšky DPH. 

Obstarávateľ požaduje oceniť samostatne aj iné požiadavky zákazky v súlade s bodom 4. tejto 

výzvy neuvedené vo výkaze výmer. V prípade, že ich samostatne neocení, obstarávateľ bude mať 

za to, že ich záujemca zohľadnil v ponukovej cene. 

 

12.  Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk: 

12.1.  Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: 

 - najnižšia cena 

( vyhodnocovaná cena bude cena, za ktorú sa zákazka na uskutočnenie stavebných prác dodá 

vrátane DPH t. j. súčet všetkých položiek) 

12.2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde 

úspešným uchádzačom sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. Uchádzač uvedie 

celkovú ponukovú cenu v EUR  s DPH. V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH,  na túto 

skutočnosť  upozorní a pre vyhodnotenie platí jeho ponúknutá celková cena za celý predmet 

zákazky. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením poradového čísla predloženej 

súťažnej  ponuky podľa príslušnej celkovej ponukovej ceny za celý predmet zákazky, uvedenej v 

ponuke. Na prvé miesto v poradí s poradovým číslom 1. bude umiestnená súťažná ponuka 

uchádzača s najnižšou ponukovou celkovou cenou a na ďalších miestach budú postupne 

umiestnené súťažné ponuky uchádzačov v poradí podľa ponukovej ceny a to od ponuky s druhou 

nižšou ponukovou celkovou cenou za predmet zákazky až po ponuku s najvyššou ponukovou 

celkovou cenou. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého doručená ponuka sa 

umiestni na prvom mieste,  bude mať pridelené poradové číslo 1. a ktorá obsahuje  z predložených 

ponúk najnižšiu celkovú cenu. Poradie ostatných  uchádzačov je dané poradovým číslom 

prideleným podľa celkovej ceny zákazky. V prípade rovnakej navrhovanej zmluvnej ceny,  bude 

uzavretá  zmluva s uchádzačom, ktorého ponuka bude doručená obstarávateľovi skôr. 

12.3. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty viazanosti 

ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na druhom mieste, 

v prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na druhom mieste počas lehoty viazanosti, bude 

zmluva o dielo uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení na treťom mieste. 

Nevybratie uchádzača za zhotoviteľa nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody. 

 

13. Ostatné informácie 

13.1. Obstarávateľ požaduje záručná dobu 5 rokov. 

13.2. Záručná doba začne plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela 

obstarávateľom/objednávateľom. 

13.3. Obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak: 

a. ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti, 

b. nedostal ani jednu ponuku, 

c. ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám obstarávateľa uvedených vo 

výzve na predkladanie ponúk, 

d. ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto obstarávanie.  

13.4. Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak predpokladaná hodnota 

zákazky je nižšia ako ponuková cena úspešného uchádzača. 

13.5. Obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny. 

13.6. Proti rozhodnutiu obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky.  
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13.7. Všetky výdaje, spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou  medzi  

obstarávateľom a uchádzačom znáša  v  plnej  miere uchádzač bez finančného nároku voči 

obstarávateľovi. Prípadný neúspech neoprávňuje uchádzača uplatňovať voči obstarávateľovi 

náhradu nákladov, spojených s predložením ponuky v zadávaní tejto zákazky. Uchádzač nemá 

nárok na náhradu nákladov spojených s predložením ponuky v zadávaní tejto zákazky a  to  ani   

v prípade, ak bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná. 

13.8. Lehota viazanosti ponúk: 31.10.2021 

 

 

 

 

 

Ing. Beatrix Kopcová 

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 

konateľka, riaditeľka 

 

 

 


