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Výzva na predkladanie ponúk 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Obec Nižná 

Sídlo:   Nová doba 506, 027 43  Nižná 

IČO:    00314684 

Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Rosina, starosta 

Webové sídlo:  www.nizna.sk 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“). 

Kontaktná osoba: Tomáš Kubica 

E-mail:   asistent@nizna.sk  

Názov zákazky 

Kultúrno-spoločenský pavilón v Nižnej 

2. Hlavný kód CPV 

45212000-6  – Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné 

stravovanie 

3. Druh zákazky 

Stavebné práce. Zákazka s nízkou hodnotou (civilná). Postup podľa § 117 ZoVO. 

4. Opis predmetu zákazky 

Realizácia stavby Kultúrno-spoločenský pavilón na pozemku parc. reg. C KN č. 600/1 v k. ú. Nižná podľa 

projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Miroslavom Rošťákom (príloha č. 1 tejto výzvy) v rozsahu 

výkazu výmer (príloha č. 2 tejto výzvy) a podľa podmienok stavebného povolenia (príloha č. 3 tejto 

výzvy). Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohách tejto výzvy. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

91 824,90 EUR bez DPH 

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov. Návrh zmluvy o dielo je uvedený v prílohe č. 4 tejto výzvy. 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena s DPH, resp. konečná cena v prípade neplatiteľa DPH.  

8. Dĺžka trvania zákazky 
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Do 9 mesiacov od účinnosti zmluvy týkajúcej sa poskytnutia nenávratných finančných prostriedkov na 

financovanie zo štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja 

vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 – MAS_065/7.4/2 uzatvorenej medzi 

verejným obstarávateľom a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku v prípade schválenia 

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom NFP309070AWK9 pre projekt 

Kultúrno-spoločenský pavilón v Nižnej. 

9. Podmienky účasti 

Uchádzač predkladá ponuku, ktorá bude obsahovať: 

a) Položkový rozpočet podľa prílohy č. 2 tejto výzvy, 

b) Doplnený návrh zmluvy o dielo podľa prílohy č. 4 tejto výzvy. 

Uchádzač musí mať oprávnenie poskytovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú 

predkladá uchádzač ponuku.  

U úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy overovať platný zápis 
v Registri partnerov verejného sektora (v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
315/2016 Z. z.“)), ak je partnerom verejného sektora. V prípade, že úspešný uchádzač nie je partnerom 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., predloží pred podpisom zmluvy o tejto skutočnosti 
čestné vyhlásenie. 
 
Od úspešného uchádzača sa bude vyžadovať záväzok, že v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať 
navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou, aby v takomto prípade zamestnal 
na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec 
Nižná) a čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 5 tejto výzvy. 
 
Ponuka musí byť doručená: 

a) poštou na adresu Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43  Nižná alebo 
b) osobne na obecný úrad v Nižnej, Nová doba 506, 027 43  Nižná v čase úradných hodín alebo 
c) emailom na adresu asistent@nizna.sk.  

 
10. Lehota na predkladanie ponúk 

30.10.2020, 8.00 hod. Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená verejnému obstarávateľovi jedným 

zo spôsobov uvedených v bode 10; nepostačuje podanie na poštovú prepravu v uvedenom termíne. 

Na ponuky doručené po uplynutí lehoty nebude verejný obstarávateľ prihliadať. 

11. Lehota viazanosti ponuky 

Predložená ponuka nesmie byť časovo viazaná. 

12. Doplňujúce informácie 

12.1 Zákazka bude financovaná Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci 

výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 

implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 

2014 – 2020 – MAS_065/7.4/2 vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, ako 

poskytovateľom zastúpeným miestnou akčnou skupinou MAS Orava, o.z. v zmysle ustanovení § 17 

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 
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12.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov. 

12.3 Verejný obstarávateľ môže v prípade potreby vysvetliť, príp. doplniť informácie uvedené vo 

výzve a jej prílohách. Vysvetlenie, príp. doplnenie bude záujemcom zaslané elektronickou poštou. 

12.4 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk. 

12.5 Proti rozhodnutiam verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZoVO 

nie je možné podať námietky (§ 170 ods. 7 písm. b)  ZoVO). 

12.6 Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač. 

 

Prílohy: 

1. Projektová dokumentácia 

2. Výkaz výmer  

3. Stavebné povolenie 

4. Návrh zmluvy o dielo 

5. Čestné vyhlásenie 

 

V Nižnej 22.10.2020 

 Ing. Jaroslav Rosina, v.r. 

 starosta 

 

 


