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Vec 

Výzva na predloženie ponúk 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Mesto Nitra 

Adresa: Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 

IČO:  00308307 

IČ DPH: SK2021102853 

Kontaktná osoba: Vo veciach procesu zadávania zákazky - Ing. Lukáš Daniš, 0911 483 296 

                        Vo veciach predmetu zákazky - Ing. Jazvinský Jaroslav, 037/6502 218 

 

2. Názov zákazky: 

„Výstavba cyklogarážií a cykloprístreškov so stojanmi v meste Nitra“ 

 

3. Typ zákazky a druh postupu: 

Typ zákazky: Civilná zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných práce. 

Druh postupu zadávania zákazky: Podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

4. Typ zmluvy: 

Zmluva na uskutočnenie stavebných prác. 

 

5. Miesto dodania: 

Mesto Nitra (miesta dodania sú bližšie identifikované v prílohe viď: Prehladna mapa; Situacia - 

Lokalita 1; Situacia - Lokalita 2; Situacia - Lokalita 3; Situacia - Lokalita 4) 

 

6. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na výstavbe diela: „Výstavba cyklogarážií 

a cykloprístreškov so stojanmi v meste Nitra“, ktorých podrobnejší popis je uvedený v prílohe 

tejto výzvy viď: TS - 1_4 popis technického zabezpečania prístrešku; TS – 1; TS – 2; TS – 3; TS 

– 4; Cyklobox - varianta 1; Cyklobox - varianta 3;  

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

45000000-7 Stavebné práce 

45223000-6 Stavebné práce na stavebných konštrukciách 

44112100-9 Prístrešky/kryty 

45223110-0 Inštalácia kovových konštrukcií 
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45262300-4 Betonárske práce 

Verejný obstarávateľ odporúča všetkým uchádzačom/záujemcom obhliadku miesta dodania 

predmetu zákazky, nakoľko sa jedná o práce, ktoré majú byť uskutočnené na základe špecifických 

a pre daný prípad jedinečných požiadaviek. Kontaktná osoba pre výkon obhliadky je  

Ing. Jazvinský Jaroslav, 037/6502 218. 

 

7. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky: 133.228,46€ bez DPH 

 

8. Variantné riešenia a možnosť rozdelenia zákazky: 

Ponuka s variantným riešením nebude prijatá. 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

9. Podmienky účasti: 

- Osobné postavenie  

a) podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je 

oprávnený  uskutočňovať stavebné práce ako je predmet zákazky. 

Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 

doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

 

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

 

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e),  nakoľko  

verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa 

osobitného predpisu. Uvedené platí iba v prípade, že uchádzač má sídlo alebo miesto 

podnikania v Slovenskej republike. 
 

- Ekonomické a finančné postavenie 

Nepožaduje sa. 

 

- Technická alebo odborná spôsobilosť 

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť uchádzač preukáže: 

 a) podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác 

uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením 

cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o 

uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa 

obchodných podmienok, ak odberateľom 

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení 

potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením 
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uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich 

uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

Uchádzač musí preukázať, že v uvedenom období realizoval stavby s rovnakým alebo podobným 

predmetom zákazky. 

Splnenie tejto podmienky účasti uchádzač preukáže predložením dokladu/ov o uspokojivej 

realizácii prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky t.j. výstavba krytých 

exteriérových parkovacích zariadení – uzamykateľných prístreškov pre bicykle s prístupovým 

systémom/terminálom a zabezpečených kamerovým systémom v nestanovenom rozsahu. 

Referencie musia byť na minimálne dva kusy parkovacích zariadení v minimálnej hodnote za 

jeden kus 30.000,00€ bez DPH. 

 

 b) podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží údaje 

o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo 

riadiacich zamestnancov. 

 Verejný obstarávateľ požaduje preukázať odbornú prax u osôb uchádzača zodpovedných za 

riadenie stavebných prác nasledovne: 

Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti  na vybrané činnosti vo výstavbe v zmysle 

zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení 

neskorších predpisov a to predložením osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných 

inžinierov (SKSI) pre výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby, resp. 

rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu ich pôvodu. Ak 

bolo osvedčenie SKSI vydané po 1.1.2009 uchádzač predloží aj potvrdenie zo SKSI, kde bude 

uvedené konkrétne zameranie – táto podmienka sa preukáže Osvedčením odbornej spôsobilosti na 

výkon činnosti stavbyvedúceho, pričom verejný obstarávateľ uzná aj iní ekvivalent osvedčenia 

alebo rovnocenné osvedčenie  resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie. 

Uchádzač musí predložiť predmetné osvedčenie – originál, úradne overenú kópiu alebo fotokópiu 

dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti vydané. 

Uchádzač preukáže horeuvedené požiadavky na odborne spôsobilé osoby predložením 

nasledovných dokladov: - profesijný životopis držiteľa odbornej spôsobilosti (s uvedením údajov 

najvyššieho dosiahnutého vzdelania, rozpisom odbornej praxe, dosiahnutej/získanej odbornej 

kvalifikácie... ) 

 

10. Lehota dodania: 

 Lehota dodania: do 60 dní odo dňa prevzatia staveniska. 

 

11. Lehota na predloženie ponuky do : 

22.05.2020 do 12:00 hod. 

Ponuka doručená po uplynutí tejto lehoty nebude zaradená do vyhodnotenia, ale zostane 

neotvorená súčasťou dokumentácie zadávania zákazky. 

Ponuky budú predložené v uzatvorenej obálke s označením: Súťaž - „Výstavba cyklogarážií 

a cykloprístreškov so stojanmi v meste Nitra“ – NEOTVÁRAŤ! a uvedením odosielateľa. 
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Ponuky musia byť doručené poštovou prípadne kuriérskou zásielkou v stanovenej lehote na 

adresu: Mesto Nitra, Ing. Lukáš Daniš, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, alebo osobne do 

podateľne verejného obstarávateľa. 

 

12. Obsah ponuky: 

Ponuka musí byť predložená v slovenskom/českom jazyku prípadne úradne preložená do 

slovenského jazyka. 

Ponuka musí obsahovať: 

1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, 

telefónny kontakt, e-mailový kontakt, bankové spojenie, IBAN) 

2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií – vyplnený výkaz výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy 

na predloženie ponuky. 

3. Návrh zmluvy o dielo. 

4. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti. 

 

13. Vyhodnotenie ponúk: 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční 25.05.2020 v sídle verejného obstarávateľa.  

Po vyhodnotení predložených ponúk  bude úspešným uchádzačom oznámené, že jeho ponuka sa 

prijíma  a bude s nimi podpísaná zmluva. Neúspešným uchádzačom bude zaslaná informácia 

o neúspechu ich ponuky s informáciou o identifikácii úspešného uchádzača a jeho návrhu na 

plnenie kritérií.   

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Hodnotiace kritérium je: 

 -najnižšia cena za celý predmet zákazky 

(Poznámka: u platcu DPH sa hodnotí cena vrátane DPH, u neplatcu DPH sa hodnotí cena celková.) 

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať 

najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva 

na uskutočnenie prác, ktorej návrh je prílohou tejto výzvy. 

 

15. Elektronická aukcia:  

Elektronická aukcia sa nepoužije.  

 

16. Dôvody na zrušenie súťaže: 

- nebola predložená ani jedna ponuka  

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“ 

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená 

- verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že ponuka 

úspešného uchádzača prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 

- verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že bola 

predložená iba jedna ponuka. 

 

17. Ďalšie informácie: 

-Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkovú platbu. 
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-Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu 

s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa 

zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaný v registri partnerov verejného sektora! 

- V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádza konkrétny typ výrobku, výrobca, výrobný 

postup, značka, patent, krajina alebo miesto pôvodu alebo výroby možno predložiť aj ekvivalent 

v súlade  so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o VO. 

- Predmet zákazy bude spolufinancovaný z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

a vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa. 

 

 

 

Príloha:  -  Prehladna mapa; 

              - Situacia - Lokalita 1; 

- Situacia - Lokalita 2; 

- Situacia - Lokalita 3; 

- Situacia - Lokalita 4) 

- TS - 1_4 popis technického zabezpečania prístrešku; 

- TS – 1; 

- TS – 2; 

- TS – 3; 

- TS – 4; 

- Cyklobox - varianta 1; 

- Cyklobox - varianta 3; 

- Výkaz výmer – rozpočet stavby 

                 -  Návrh zmluvy 



Návrh 

 

Zmluva na uskutočnenie prác 

 

 

    Objednávateľ   Mesto Nitra 

     Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra 

 Zastúpené   Marek Hattas, primátor mesta 

 Bankové spojenie  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

 Číslo účtu - IBAN  SK0409000000005028001139 

 IČO    308 307 

 DIČ    202 110 2853 

 IČ DPH   SK2021102853 

 

      Zhotoviteľ    
      

 Zastúpený    

 Bankové spojenie   

 Číslo účtu - IBAN   

 IČO     

 DIČ     

 IČ DPH    

   

  

I. Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie prác (diela): „Výstavba cyklogarážií a cykloprístreškov so stojanmi v meste 

Nitra“  podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa ..................., ktorá určuje charakteristiku prác a dodávok. Cenová 

ponuka je prílohou tejto zmluvy. Zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť, na vlastné náklady a objednávateľ sa zaväzuje vykonané bezvadné dielo prevziať a zaplatiť cenu za 

vykonanie diela uvedenú v čl. III tejto zmluvy. Pre odovzdanie a prevzatie platia podmienky dohodnuté v tejto 

zmluve.  

 

II. Lehoty realizácie 

 

termín ukončenia: do 60 dní odo dňa prevzatia staveniska 

 

III. Cena diela 

 

a) Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom 

položkovitým ocenením uvedeným v cenovej ponuke. 

b) Cena za zhotovenie celého diela podľa článku I. činí : 

cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky.............................................................................€ 

   hodnota DPH 20%...........................................................................................................................€ 

   cena celkom vrátane DPH...............................................................................................................€   

   slovom:  ............................................. eur 

c) Cena obsahuje všetky náklady a zisk zhotoviteľa,  nevyhnutné k riadnemu a včasnému zrealizovaniu diela. 

Rovnako tak cena obsahuje aj predpokladané náklady vzniknuté vývojom cien v národnom hospodárstve a to 

až do doby ukončenia diela podľa zmluvy. 

d) Rozpočet prác spracovaný zhotoviteľom je súčasťou zmluvy. Slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác 

a kvalitatívneho obsahu prác.  

 

IV. Platobné podmienky 

 

a) Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom v troch rovnopisoch na 

základe preberacieho protokolu potvrdeného obomi zmluvnými stranami po  



Návrh 

 

odovzdaní  predmetu fakturácie. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za dodané práce v lehote splatnosti 14 

dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej zhotoviteľom.  

b) Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti: 

Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa 

tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti zo zhotoviteľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na 

objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 

z pridanej hodnoty v platnom znení. 

Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa 

prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 

z pridanej hodnoty v platnom znení.“ 

 

V. Vykonávanie diela 

 

a) Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne. 

b) Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (Stavebný zákon č. 50/76 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov), 

technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 

objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán 

a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

c) Počas doby realizácie diela je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú 

okrem nasledovných rizík: 

- vojna /či už vyhlásená alebo nie/, invázia, činy cudzích nepriateľov 

- povstanie, revolúcia, rebélia, vojenský puč, násilné prevzatie moci, alebo občianska vojna 

- radiácia, kontaminácia rádioaktivitou z nukleárnych palív a nukleárnych odpadov z rádioaktívnych 

toxických výbušnín, alebo z ďalších nebezpečných vlastností akýchkoľvek nukleárnych explozívnych 

zariadení alebo nukleárnych komponentov. 

- násilnosť, všeobecný rozvrat, pokiaľ sa netýkajú len zamestnancov zhotoviteľa alebo podzhotoviteľov 

v súvislosti s vykonávanými prácami. 

- škôd spôsobených chybným návrhom, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá. 

- účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a neboli preto proti nim zhotoviteľom vykonané 

zodpovedajúce opatrenia. 

d) Zhotoviteľ zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácií súvisiace s výstavbou predmetu zmluvy. 

e) Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 3 dní po riadnom ukončení a odovzdaní diela. 

f) Zhotoviteľ vyhlasuje, že miesto realizácie diela je mu známe na základe tvaromiestnej obhliadky, pri ktorej 

nezistil žiadne zjavné prekážky brániace alebo sťažujúce realizáciu diela v dohodnutom termíne. 

g) Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na pracoviskách poriadok a čistotu, odstrániť na svoje náklady všetky 

nečistoty a odpady vzniknuté v súvislosti s výkonom prác a dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri 

práci.  

 

VI. Prerušenie a zastavenie prác 

 

a) Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch: 

- pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť 

pri práci. 

- v prípade uvedenom v § 551 odst.1/pri platnosti odst. 3/ Obchod. zákonníka 

b) Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch: 

- pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť 

pri práci. 

- obe zmluvné strany môžu žiadať o prerušenie a zastavenie prác, aj z iných dôvodov ako sú uvedené 

vyššie, avšak v plnom rozsahu zodpovedajú za škody týmto spôsobené. 

- pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, ktoré 

dovedú dielo do stavu minimalizujúceho škody na ňom spôsobené. Náklady v plnom rozsahu na 

tieto úpravy nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené. 

 

VII. Záručná doba 

 

Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni prevzatia diela. 



Návrh 

 

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy 

 

Pre odstúpenie od zmluvy platia § 345-351 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. v znení neskorších zmien 

a doplnkov. 

 

 

IX. Náhrada škôd a nákladov 

 

Pri uplatnení úhrady škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §-ov 373-386 Obch. zákonníka 

č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

X. Riešenie sporov 

 

Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom 

štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných 

strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd. 

 

XI. Zmluvné pokuty 

 

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie so splnením: 

a) za neukončenie diela podľa čl. I., vo výške 0,1% z ceny diela za každý začatý deň omeškania, ktorá sa od 14 

dňa omeškania vrátane zvyšuje na 0,2%. V prípade omeškania zhotoviteľa o viac ako 15 dní vzniká právo 

objednávateľa od zmluvy odstúpiť. 

b) za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov zistených pri preberacom konaní vo výške 16 € za každý deň 

omeškania. 

c) vypratania staveniska vo výške 3,- € za každý deň omeškania. 

 

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania za nezaplatenie faktúry v zmluvnom termíne vo 

výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

XII. Záverečné ustanovenia 

 

a) Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z toho 1 pre zhotoviteľa a 3 pre objednávateľa. 

b) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

pod dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

c) Ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť podľa Obchodného zákonníka  

č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. 

d) Zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú slobodnú a vážnu vôľu aj 

vlastnoručne podpísaná. 

e) Oprávnený zamestnanci poskytovateľa príspevku v súlade s právnymi predpismi SK a EÚ môžu vykonať voči 

zhotoviteľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky 

a zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť  v plnej miere. 

 

  

V Nitre, dňa                                        V Nitre, dňa  

 

 

 

 

 

 

........................................................   ....................................................... 

       zhotoviteľ          objednávateľ 

                                                                              Marek Hattas 

           konateľ spoločnosti                           primátor mesta Nitry 


