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Váš list číslo:  Naše číslo:   Vybavuje:    Dolná Strehová, dňa: 

                  Ing. Ján Sivok, PhD.                   3. apríl 2020 

      osoba poverená k realizácii 

procesu verejného obstarávania    

 

 

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 

Obec Dolná Strehová, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 343/2015  Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZVO“), Vás žiada o predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zá-

kazky s názvom 

 

 

„Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu  

komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová“ 

 

 
Výzva je spracovaná v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 14, verzia 7  

pre Programové obdobie 2014 – 2020 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 30 000 Eur  

(pričom ide o zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO) 

a  

Príručky pre verejné obstarávanie pre Programové obdobie 2014 – 2020  

(pre prioritné osi 5,6 a 7 OP Ľudské zdroje) 

Verzia 4.1 

3. apríl 2020 
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1. Identifikácia verejného obstarávateľa (verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO):  

Názov verejného obstarávateľa:    Obec Dolná Strehová 

Sídlo:    Hlavná 52/75, 991 02 Dolná Strehová 

Štatutárny zástupca:    Ing. Ľuboslav Dobrocký, starosta obce   

IČO:    00 319 295   

DIČ:    202 047 2520 

IČ DPH:  - 

Tel.:    047 48 97 169 

Fax:    047 49 11 499 

E-mail:    starosta@dolnastrehova.sk 

Internetová stránka:    www.dolnastrehova.sk 

Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:    SK39 5600 0000 0060 1005 1001 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:   

Obec Dolná Strehová 

Obecný úrad 

Hlavná 52/75 

991 02 Dolná Strehová, prízemie 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:   

Mgr. Oľga Uhliarová, pracovníčka obecného úradu 

4. Predmet obstarávania:  

„Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu 

komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová“  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

- výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Zmluva o dielo na predmet zákazky podpísaná 

v zmysle Obchodného zákonníka v platnom znení, 

- Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň 

po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa,  

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy o dielo v prípade negatívneho stanoviska 

riadiaceho orgánu k dokumentácii verejného obstarávania a jeho zamietnutia, resp. odporúčania na 

zrušenie procesu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly,  

- uchádzač nie je povinný predložiť návrh zmluvy ako súčasť ponuky; na podpis zmluvy bude vyzvaný 

úspešný uchádzač z realizovaného procesu verejného obstarávania, ktorému bude zaslaný návrh 

Zmluvy o dielo na podpis; návrh Zmluvy o dielo tvorí Prílohu č. 5. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Obec Dolná Strehová predložila žiadosť o nenávratný finančný (ŽoNFP) príspevok (kód ŽoNFP: 

NFP312060L632) v zmysle Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP vyhlásenej v rámci: 



 
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky: 
„Dodanie stavebných prác – Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová“ 

 

 

Strana 3 z 8 

Operačného programu:  Ľudské zdroje 

Prioritná os 6: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných róm-

skych komunít 

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie 

zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach 

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným 

podmienkam bývania 

na realizáciu projektu s názvom: 

„Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová“ 

Vzhľadom k tomu, že ŽoNFP bola v hodnotiacom procese vyhodnotená ako úspešná, Obec Dolná Stre-

hová pristúpila k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001802, v zmysle ktorej bude 

projekt realizovaný.  

Súčasťou hlavnej aktivity projektu sú stavebné práce zamerané na dobudovanie priestorov zber-

ného dvora a zberných miest v obci Dolná Strehová.  

Stavebné práce budú realizované v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou v období 

05/2017 projektantom Ing. Rastislavom Slodičákom, autorizovaným stavebným inžinierom (4871 * SP *I1 – 

Konštrukcie pozemných stavieb) Lomnická 15, 054 01 Levoča, ďalej s vydaným stavebným povolením pod 

č. 57/2017 zo dňa 10. augusta 2017 a predĺžením jeho platnosti pod č. 63/2019 zo dňa 23. augusta 2019 

a v súlade s podpísanou Zmluvou o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001802, medzi Objednáva-

teľom a Poskytovateľom pomoci.  

Záujmové územie sa nachádza v katastri Obce Dolná Strehová, v rámci jej zastavaného územia, 

resp. v blízkosti jeho hranice, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický samosprávny kraj. Dielo bude mať 

charakter stavby v odpadovom hospodárstve a realizované bude na pozemkoch vo vlastníctve Obce Dolná 

Strehová. 

Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci pozostáva z vy-

medzenia časti obecného areálu so spevnenou plochou na dobudovanie oceľového prístrešku 

a troch zberných miest v obci. Určená časť areálu k dobudovaniu systému triedeného zberu a odvo-

zu komunálneho odpadu sa nachádza na parcelách číslo C-KN 582/3,4,5, ktorých výmera spevne-

ných a zastavaných plôch tvorí ako celok 1025 m
2
.  

Neoddeliteľnou súčasťou dobudovania systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci 

Dolná Strehová sú tri zberné miesta.  

Areál zberného dvora sa nachádza v severovýchodnej okrajovej časti obce s prístupom z pozemnej ko-

munikácie vedúcej z centra obce smerom na obec Vieska. Ide o viacúčelový areál obce, v ktorom stojí 

viacero budov, ktoré sú využívané rôzne a priestor dvora slúži na parkovanie obecnej techniky. Vzhľadom 

na existujúci areál nie je potrebná výstavba nových prípojok inžinierskych sietí, ani prístupových komuni-

kácií. Dielom nebude dotknuté žiadne ochranné pásmo technickej infraštruktúry a inžinierskych sietí.   

Riešený areál je v súčasnosti oplotený a funkčne pripravený na realizáciu projektu. Vstup – vjazd je rie-

šený po existujúcej spevnenej ploche do existujúceho obecného areálu s následným vstupom na vyčlenenú 

spevnenú plochu z hľadiska funkčnosti, z ľavej časti v smere vstupu lemovanú novonavrhnutým oceľovým 

prístreškom a z pravej strany odstavnou plochou na uloženie zberných nádob.  

 

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov: 
 

SO 01 Prevádzková budova – existujúca budova  

SO 02 Prístrešok 

SO 03 Existujúce spevnené plochy  

SO 04 Oplotenie – existujúce  

SO 05 Zberné miesta 
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SO 01 Prevádzková budova 

V areáli zberného dvora sa nachádza budova, ktorá dispozične a funkčne vyhovuje na zriadenie admin-

istratívnych priestorov s hygienickým zariadením. Prevádzková budova bude pre zamestnancov zberného 

dvora zabezpečovať pracovné a sociálne zázemie. Prevádzková budova je umiestnená v juhovýchod-

nej časti areálu zberného dvora, na ľavo od vstupu do areálu – jej úprava nie je súčasťou projektu.  

SO 02 Prístrešok 

V areáli zberného dvora bude umiestnená stavba na uskladnenie zberných nádob a potrebnej techniky. 

Ide o  oceľový prístrešok využitý ako garáž pre navrhované strojné vybavenie a súčasne ako prístrešok na 

umiestnenie kontajnerov. Prístrešok predstavuje stavbu z ľahkých oceľových prvkov s pôdorysnými rozmer-

mi 11,2 m x 31,9 m. Navrhovaná stavba prístrešku bude osadená bude na betónových pätkách na existujú-

cej spevnenej betónovej ploche. Je umiestnená vľavo od vstupu do areálu v juhozápadnej časti pozemku. 

Navrhovaná oceľová rámová konštrukcia s modulom 4,5 m bude pozostávať z nosných oceľových stĺpov 

s oceľovými strešnými väzníkmi s pozdľžnym a priečnym zavetrením s osadením strešnej krytiny trapézový 

lakoplastovaný FeZn plech na drevenom hranolovom latovaní. Stavba prístrešku bude z časti lemovaná 

betónovým múrikom výšky 2 m z technologického, protipožiarného a statického hľadiska.  

SO 03 Existujúce spevnené plochy 

Spevnené plochy ostanú s drobnými úpravami z dôvodu osadenia prístrešku a sú navrhnuté ako komu-

nikačný a manipulačný priestor. Celková plocha spevnenej plochy v rámci areálu bude zložitého pôdorys-

ného tvaru kopírujúc jestvujúce budovy a hranice pozemku s celkovou výmerou 1025 m², vrátane spevne-

nej plochy pod prístreškom.  

SO 04 Oplotenie 

Oplotenie areálu ostane existujúce a nie je predmetom projektovej dokumentácie.  

SO 05 Zberné miesta 

Z dôvodu zjednodušenia zberu odpadov sa v intraviláne obce vybudujú tri zberné miesta, ktoré predsta-

vujú osadenie kontajnerov na komunálny zber na upravenú spevnenú plochu. Zberné miesta budú opatrené 

jednoduchým oceľovým prístreškom s bránkou a oplotením. V každom zo zberných miest budú osadné tri 

kontajnery o objeme 1100 l pre zber komunálneho odpadu (ich obstaranie nie je súčasťou predmetu zákaz-

ky). Rozmerove parametre prístrešku sú znázornené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie.  

Osadenie zberných miest je prispôsobené priľahlým komunikáciám, čo ovplyvňuje veľkosť zastavaných 

plôch. Zberné miesto situované na parcele č. C-KN 1281/1 bude mať zastavanú plochu 25,7 m
2
. Zberné 

miesto situované na parcele č. C-KN 363/1 bude mať zastavanú plochu 31,17 m
2
. Zberné miesto situované 

na parcele č. C-KN 896 bude mať zastavanú plochu 17,7 m
2
.  

 

Špecifikácia a rozsah stavebných prác je súčasťou zadania výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 

tejto výzvy a detaily technického prevedenia aktivít stavebnej časti projektu sú súčasťou pro-

jektovej dokumentácie stavby – Príloha č. 3.  

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  

76 797,44 Eur bez DPH 

8. Miesto dodania predmetu zákazky:  

- kraj: Banskobystrický 

- okres: Veľký Krtíš  

- obec: Dolná Strehová       

- ulica: Hlavná  

- parcely: č. 582/3 C-KN, 582/4 C-KN, 582/5 C-KN, 1281/1 C-KN, 363/1 C-KN, 896 C-KN  
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9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Zmluva o dielo bude platná dňom jej podpisu a účinná od nasledujúceho dňa po dni jej zverejnenia na 

internetovom sídle verejného obstarávateľa, resp. sídle, na ktorom verejný obstarávateľ zabezpečuje zo zá-

kona povinné zverejňovanie. 

Začiatok stavebných prác: po administratívnej kontrole dokumentácie z procesu verejného obstarávania 

a jej akceptácii riadiacim orgánom, 

Ukončenie stavebných prác:  stavebné práce vrátane odovzdania stavby a vydania kolaudačného rozhod-

nutia je potrebné zrealizovať najneskôr do konca mesiaca marec 2021. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: 

Detaily technických parametrov stavby sú uvedené v projektovej dokumentácie stavby, ktorá tvorí Prílohu 

č. 3 tejto Výzvy. Jej súčasťou je aj Statický posudok a Statický výpočet k projektovanému prístrešku.  

11. Financovanie predmetu zákazky: 

- verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na realizáciu predmetu zákazky, 

- zákazka bude financovaná z poskytnutého nenávratného finančného príspevku (NFP) v súlade s podpísa-

nou Zmluvou o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001802 medzi Objednávateľom a Poskytovate-

ľom pomoci a v zmysle pravidiel financovania projektov v Programovom období 2014 – 2020,   

- platba za dielo sa bude realizovať bezhotovostne, 

- platby za dielo budú realizované na základe zhotoviteľom vystavených faktúr, ktoré musia obsahovať 

všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s § 71 zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí obsahovať originálny podpis a pečiatku vystavujúcej 

strany, 

- dodávateľ stavebných prác bude oprávnený vystaviť faktúry v celkovom počte max. 2 (dve) a to prvú po 

prestavaní min. 85 % ceny diela a druhú (max. 15 % ceny diela) po ukončení a po protokolárnom odo-

vzdaní diela verejnému obstarávateľovi,   

- splatnosť faktúr bude max. 90 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.  

12. Lehota na predloženie ponuky:  

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 17. apríla 2020 (piatok) do 12:00 hod. 

13. Spôsob predloženia ponuky:  

Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky výhradne v tlačenej forme – poštou, ku-

riérom alebo osobne. Cenová ponuka musí byť vložená v nepriehľadnom obale, na ktorom z vonkajšej strany 

musí byť uvedené: 

- názov a adresa verejného obstarávateľa:  Obec Dolná Strehová 

Hlavná 52/75 

991 02 Dolná Strehová 

- obchodné meno a adresa uchádzača 

- PRIESKUM TRHU – „Zberný dvor“ – “NEOTVÁRAŤ“ 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu. 
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15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Možnosť obhliadky miesta zákazky:  

- obhliadku je možné vykonať na tvare miesta v obci Dolná Strehová, ulica Hlavná v termíne 

do 17. apríla 2020; náklady spojené s obhliadkou bude znášať uchádzač, 

- v prípade záujmu o obhliadku je potrebné kontaktovať Ing. Ľuboslava Dobrockého, sta-

rostu obce (0907 358 906) každý pracovný deň v čase od 8:00 do 14:00 hod.  

Spôsob určenia ceny: 

Uchádzačom navrhovaná výsledná cena bude vyjadrená v mene Euro zaokrúhlená na dve desatinné 

miesta. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie súťažnej ceny za celkový objem zákazky.  

- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 Zákona            

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,  

- uchádzačom navrhovaná ponuková cena – zmluvná cena bude vyjadrená v Eur, 

ak uchádzač: 

o je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), navrhovanú ponukovú (zmluvnú) cenu uvedie 

v zložení:   navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

sadzba DPH a výška DPH,  

navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH,  

o nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú  zmluvnú cenu celkom.  

- uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky.  

Kritérium na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena celkom s DPH v Eur vzhľadom k tej skutočnosti, že obec ako verejný obstarávateľ nie je 

platcom DPH. V určitých prípadoch môže byť i cena bez DPH posudzovaná ako konečná cena pre 

verejného obstarávateľa (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH). 

Podmienky účasti: 

Osobné postavenie: 

1.  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 

ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov, a to 

nasledovne: 

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO – doklad o oprávnení dodávať stavebné 
práce, tovary alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,  

alebo 

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO, a z ktorého 
bude zrejmé, že uchádzač dodáva stavebné práce, tovary alebo poskytuje služby, ktoré 
zodpovedajú predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade 
s bodom 1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych 
subjektov.  

c) čestným vyhlásením, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní pot-

vrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 4) 

2a - b)  Preukázanie splnenia podmienok účasti preukazuje uchádzač, ktorý predkladá cenovú ponu-

ku na základe získania Výzvy na predloženie cenovej ponuky na internetovej stránke verejné-

ho obstarávateľa, predložením dokladov podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO – doklad o oprávnení 

dodávať stavebné práce, tovary alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, a to  

v kópii alebo internetovým výpisom.   

2c) Každý uchádzač predloží čestné výhlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obsta-

rávaní.  
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Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:  Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou  

legislatívou. 

Finančné a ekonomické postavenie – § 33 ZoVO: Nevyžaduje sa. 

Technická a odborná spôsobilosť: Nevyžaduje sa. 

Osobitná podmienka účasti: 

Úspešný dodávateľ sa v Zmluve o dielo s verejným obstarávateľom zaviaže: 

- v zmysle čl. 3 ods. 16 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP  

 „...strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prá-

cami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon 

tejto kontroly/ auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.“ 

- v zmysle čl. 3 ods. 25 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP  

„... že počas doby realizácie stavebných prác a/alebo realizácie služieb zamestná podľa zákona 

č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) 2 osoby z marginalizovanej rómskej komunity, ktoré záro-

veň budú predtým nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané oso-

by.“ 

Komplexnosť ponuky:  Verejný obstarávateľ požaduje dodať celý predmet zákazky, neumožňuje deliť zá-

kazku na časti.  

Variantné riešenie:  Neumožňuje sa, je potrebné dodržať zadanie výkaz výmer a projektovú dokumentá-

ciu stavby.   

Jazyk ponuky:  Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom, t. j. v slovenskom 

jazyku.  

Obsah ponuky: 

1. cenová ponuka vypracovaná do formulára, ktorý predstavuje Prílohu č. 1 tejto výzvy – Návrh na plnenie 

kritéria hodnotenia ponúk, opečiatkovanú a podpísanú uchádzačom (originál) zohľadňujúca podmienky tejto 

výzvy, vrátane vyplnenej Prílohy č. 2 – Ocenené zadanie výkaz výmer opečiatkované a podpísané uchá-

dzačom – originál, 

2. v prípade, že uchádzač predkladá cenovú ponuku na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky 

získanej na internetovej stránke verejného obstarávateľa, predkladá doklady podľa podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení dodávať stavebné práce, tovary alebo po-

skytovať služby (obyčajná kópia, prípadne elektronický výpis z príslušného registra), príp. kópia zápisu do 

zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO), 

3. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní predkladá každý 

uchádzač. 

16. Otváranie ponúk:  

Termín a miesto otvárania obálok s ponukami bude dňa: 17. apríla 2020 o 14:00 hodine na adrese 

verejného obstarávateľa, t.j.:  

Obecný úrad Dolná Strehová 

Hlavná 52/75 

991 02 Dolná Strehová         prízemie, kancelária starostu obce 
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17. Postup pri otváraní ponúk:  

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov bude neverejné. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie po-

nuky, ktoré splnili všetky administratívne požiadavky verejného obstarávateľa na obsah ponuky stanovené vo 

Výzve. Tieto ponuky budú ďalej hodnotené kvalitatívne podľa kritéria hodnotenia určeného vo Výzve.  

Úspešnému uchádzačovi bude e-mailom doručené oznámenie o uzavretí Zmluvy o dielo a ostatným 

uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk 

s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá (e-mailom).  

V prípade, že počas realizácie zákazky úspešný uchádzač stratí schopnosť dodávať stavebné práce, ve-

rejný obstarávateľ osloví s ponukou na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača podľa poradia úspešnosti. 

18. Lehota viazanosti ponúk:  

31. august 2020 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:   

Ing. Ján Sivok, PhD. – osoba poverená  

k realizácii procesu verejného obstarávania  

tel.: 0908 284 287,  

e-mail: jan@sivok.sk  

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky neu-

zavrieť zmluvu a zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania 

zákazky:  

- nebude predložená ani jedna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predklada-

nie ponúk, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,  

- riadiaci orgán nebude akceptovať predloženú dokumentáciu z procesu verejného obstarávania. 

 

Uchádzač proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nemôže podať námietky podľa § 170 ZVO. 

S úctou,  

 

 

V Dolnej Strehovej, 3. apríla 2020                

   Ing. Ľuboslav Dobrocký, v.r.  

   starosta Obce Dolná Strehová 

Prílohy:  
 

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií   

Príloha č. 2 – Zadanie výkaz výmer   

Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia vrátane statického posudku a statického výpočtu 

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní  

Príloha č. 5 – Návrh Zmluvy o dielo 

mailto:jan@sivok.sk

