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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 

v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

 

si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky, a to v súlade 

s podmienkami tak, ako je uvedené nižšie. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Firma GULIK s. r. o. 

Sídlo: Povstania č.4, 979 01  Rimavská Sobota 

IČO: 360 35 581 

IČ DPH:  SK 2020075002 

Kontaktná osoba:  Ing. Peter Gulik – konateľ spoločnosti 

Telefón: +421 907 237 596 

e-mail: gulikfirma@gulik.sk 

Pre otázky v rámci výzvy kontaktná osoba:  

Jaroslav Babic, +421 911 822 711,  euprojekty@euprojekty.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky: 

„Sprístupnenie ťažko dostupných lokalít na pasenie - obnova napájadiel“ 
 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

Stavba sa skladá z dvoch objektov: 

SO 01 - Obnova koridoru pre prístup do lokality 

Stavebné úpravy - rekonštrukcia koridoru spočíva: 

a) vo vyčistení koridoru v šírke 3,00 m od náletových drevín a travín v úseku po km 0,7395, 

b) Vo vyčistení koridoru v šírke 3,00 m od náletových drevín a tráv tvoriacich neprejazdné drny v 

úseku od km 0,7395 po 1,2000, 

c) vo vybudovaní konštrukcie vozovky so štrkovou povrchovou úpravou umožňujúcou celoročnú 

prevádzku bez obmedzenia v úseku po km 0,739, 

d) vo vybudovaní opevnenia svahu koridoru (brehu vodného toku) kamenivom ukladaným do 

betónu, so zašpárovaním cementovou maltou v dvoch úsekoch o celkovej dĺžke 469,00 m, 

e) vo vybudovaní troch nových priepustov a rekonštrukcii jestvujúceho priepustu, 

- priepust rúrový DN 600, L = 5,00 s čelami murovanými z lomového kameňa a vtokovou nádržkou 

konštrukcie ako čelá priepustu, po odstránení pôvodného poškodeného na výjazde č. 1, 

- priepust rúrový DN 600, L = 6,00 m v km 0,203, šikmý, s čelami murovanými z lomového 

kameňa a vtokovou nádržkou konštrukcie ako čelá priepustu 

- priepust rúrový DN 400, L = 6,00 m v km 0,444, šikmý, s čelami murovanými z lomového 

kameňa a vtokovou nádržkou konštrukcie ako čelá priepustu 

- priepust rúrový DN 300, L = 5,00 m na výjazde č. 3 s čelami murovanými z lomového kameňa a 

vtokovou nádržkou konštrukcie ako čelá priepustu 

Konštrukcia viditeľných častí priepustov, ako aj spevnenie svahu koridoru je riešené pohľadovo z 

lomového kameňa, aby tieto objekty pohľadovo zapadali do prírodného prostredia.  
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Konštrukcia pojazdného koridoru je navrhnutá v úseku km 0,000 až 0,7395 nasledovne: 

- vibrovaný štrk 80 mm, 

- podklad zo štrkodrvy 100 mm, 

- podklad z kameniva hrubého 150 mm, 

- upravená a zhutnená zemná pláň po odkopávkach. 

Súčasťou stavebných prác je aj: 

- úprava priľahlých svahov v dotknutých miestach vedených v záreze alebo v násype                      

so zatrávnením,  

- odklon tečúcej vody rúrami mimo miesta výkonu pác, 

- čerpanie vody z miesta výkonu prác. 

 

SO 02 - Obnova napájadiel 

Stavebné úpravy napájadla č. 1 spočívajú:  

a) vo vyčistení celého priestoru od náletových drevín a travín, s ponechaním vzrastlých solitérov 

lemujúcich potôčik od prameňa,  

b) v prečistení studne a oprave obvodového plášťa,  

c) v odstránení jestvujúcich nefunkčných železobetónových napájadiel,,  

d) v úprave terénu a prečistení vodného toku s prameňom,  

e) v osadení nových železobetónových napájadiel (l = 3,00 m, š = 0,60 m, h = 0,50 m) v počte 4 ks 

s podstavcami,,  

f) v napojení napájadiel a ich prepojení so studničkou s polyetylénovými rúrkami,  

g) vo vybudovaní malého jazierka – napájadla pre zver, vrátane hydroizolačných vrstiev a úprave 

brehov kamennou dlažbou osadenou do betónu a dna voľne loženým kameňom,  

h) v úprave prečisteného ostatného terénu a jeho zatrávnení  

  

Stavebné úpravy napájadla č. 2 spočívajú:  

a) vo vyčistení celého priestoru od náletových drevín a travín, s ponechaním vzrastlých solitérov 

lemujúcich potôčik od prameňa,  

b) v prečistení studne a oprave obvodového plášťa,  

c) v úprave terénu a prečistení vodného toku s prameňom,  

d) v osadení železobetónových napájadiel (l = 3,00 m, š = 0,60 m, h = 0,50 m) v počte 4 ks s 

podstavcami,,  

e) v napojení napájadiel a ich prepojení so studničkou s polyetylénovými rúrkami,  

f) vo vybudovaní malého jazierka – napájadla pre zver, vrátane hydroizolačných vrstiev a úprave 

brehov kamennou dlažbou osadenou do betónu a dna voľne loženým kameňom,  

g) v úprave prečisteného ostatného terénu a jeho zatrávnení.  

 

Súčasťou stavebných prác je aj:  

- odklon tečúcej vody rúrami mimo miesta výkonu pác,  

- čerpanie vody z miesta výkonu prác,  

- odvoz sute na riadenú skládku,  

- odvoz zeminy na medziskládku a jej dovoz na miesto konečného spracovania. 

 

Podrobný rozsah prác je v Projektovej dokumentácií a  Výkaze výmer(Zadní), ktorý je 

súčasťou Výzvy na predloženie cenovej ponuky. 
 

Obhliadku miesta realizácie je možné si dohodnúť: Ing. Peter Gulik, +421 907 237 596 
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4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

45.23.31.60-8 - Cestičky a iné spevnené povrchy 

45.26.26.40-9 - Práce na zlepšenie životného prostredia 
 
 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Nie 
 
 

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 

do 90 dní od dátumu začatia realizácie 
 
 

7. Druh zákazky a miesto realizácie predmetu zákazky: 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác  

k.ú. Hrušov (parcely registra „E“ č. 927/200, 1050/2 a 1036) 
 

 

8. Spôsob vzniku záväzku: 

Na základe Zmluvy o dielo a následnej fakturácie. 
 

 

9. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky (bez DPH):  

138 851 €  
 

 

10. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky: 

Ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a musí pokrývať všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. Týmto 

spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako cena maximálna.  

Cena bude navrhnutá v mene EUR bez DPH. 

Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť najmä zmenu 

sadzby DPH, cla a iných administratívnych opatrení štátu. Zmena dohodnutej ceny je možná len 

formou písomného dodatku k zmluve. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu. Na skutočnosť, že nie je 

platiteľom DPH vo svojej ponuke upozorní.  
 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

11.1. Predmet zákazky bude financovaný z Operačného program Kvalita životného prostredia, 

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-22  a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

11.2. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia.  
 

 

12. Obsah cenovej ponuky: 

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

12.1. Identifikačné údaje uchádzača (min. názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, 

sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo), - Formulár cenovej ponuky - viď. Príloha č.2 

12.2. Čestné prehlásenie, že dodávateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii; 

12.3. Referencie minimálne od dvoch užívateľov stavieb, ktorým v predchádzajúcich 5 

rokoch uskutočnil stavebné práce obdobného charakteru približne v sume 

predpokladanej hodnoty stavebnej investície. 

12.4. Podrobnú kalkuláciu ceny(Nacenený výkaz výmer) - viď. Príloha č. 3 – Projektová 

dokumentácia a výkaze výmer(Zadanie). 

12.5. Podpísaná Zmluva o dielo -  Príloha č. 1 
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12.6. Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikát kvality vydaný nezávislou 

inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému manažérstva 

kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vzťahujúci sa na sa na oblasť predmetu 

zákazky; 

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému 

manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo 

záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o rovnocenných 

opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými 

preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie kvality sú v súlade s 

požadovanými normami zabezpečenia kvality. 

 

12.7. Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikát kvality vydaný nezávislou 

inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému 

environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001 v oblasti 

vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému 

environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak 

uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v 

určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy o 

opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo 

záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam 

požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo 

príslušnej normy environmentálneho manažérstva 

Uchádzač je oprávnený na preukázanie požadovaných dokladov v bode 12.6. a v bode 

12.7. využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah analogicky k § 34 ods. 

3 zákona o verejnom obstarávaní a takisto môže využiť subdodávateľov analogicky s § 

41 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač je oprávnený nadradiť doklady vyžadované 

v bode č. 12.6., č. 12.7. nahradiť analogicky k § 39 zákona o verejnom obstarávaní: 

Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, 

ktorým hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na 

preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, 

preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradene Jednotným európskym dokumentom 

predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a 

spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
 

13. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk: 

13.1. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 10.08.2017 do 10:00 hod. 

13.2. Miesto predkladania ponúk: Firma GULIK s. r. o. na adresu uvedenú   v bode 1. 

13.3. Emailom na adresu euprojekty@euprojekty.sk, gulikfirma@gulik.sk                                   

s predmetom emailu s označením „Sprístupnenie ťažko dostupných lokalít na pasenie - 

obnova napájadiel” 

13.4. Poštou na adresu uvedenú v bode 1.v obálke označenej „Sprístupnenie ťažko 

dostupných lokalít na pasenie - obnova napájadiel“ 

13.5. Osobne na adrese sídla uvedenej v bode 1. na sekretariáte v obálke označenej 

„Sprístupnenie ťažko dostupných lokalít na pasenie - obnova napájadiel”  

13.6. Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania 

ponúk uvedeného v tomto odseku. 

13.7. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku 

13.8. Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk: 10.08.2017  o  10:30 hod. 

- Miesto otvárania ponúk:  ako je uvedené v bode 1. 
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14. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk a spôsob hodnotenia ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH. 
 

Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou. 
 

Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa 

umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou. 
 

 

15. Obchodné podmienky: 

S úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo. 

 

 

16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk: 

Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 

vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. 

Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel. 
 

 

17. Doplňujúce informácie:  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, keď sa podstatne zmenia 

okolnosti, za ktorých sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vyhlásilo a nebolo ich možné 

predvídať, alebo ak cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu 

zákazky, ktorá je definovaná pre podlimitnú zákazku, hodnotu v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k 

uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 

príslušným vykonávateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe 

jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačný program Kvalita 

životného prostredia, Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom 

rozvoja environmentálnej infraštruktúry Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a 

biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000, Kód výzvy: OPKZP-PO1-

SC131-2017-22. 

V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedeného programu, 

verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu 

anulovať.  

Ďalšie podmienky zmluvy sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk sú uvedené v Zmluve o 

dielo (Príloha č.1).  

 

 

 

 

V Rimavskej Sobote, dňa: 26.07.2017 

 

 

 

 

Ing. Peter Gulik  

konateľ spoločnosti 


