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V   Ý   Z   V  A  
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117   

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na 
poskytnutie služby s názvom  

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Národné centrum vodných športov, oddychu 
a športovej histórie (Nábrežná promenáda, Múzeum športových hrdinov)    

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov verejného obstarávateľa: DOMAŠA INVEST, n. o. 
Zastúpený: Ing. Martina Timková, štatutárny zástupca 
Adresa: Domašská 97/1, 094 02 Kvakovce 
IČO: 50564706 
DIČ: 2120365269 
e-mail: domasainvest@gmail.com 
www.kvakovce.eu  
  

 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Verejný 
obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno d) zákona č. 343/2015 Z. z. 
 
Organizácia poverená verejným obstarávateľom na zabezpečenie procesu verejného 
obstarávania:  Ing. Ján Halgaš – inžinierska kancelária 
Sídlo: Budovateľská č. 1805/38A, 093 01  Vranov nad Topľou 
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: +421 905 127 229 
Telefón: +421 57 44 310 22 
E-mail: halgasvo@gmail.com 
 

2.  Typ  zmluvy:  
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky:  
DOMAŠA INVEST, n. o., Domašská 97/1, 094 02 Kvakovce. 

 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
71320000-7 – inžinierske projektovanie 
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

 
Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Národné centrum vodných 
športov, oddychu a športovej histórie (Nábrežná promenáda, Múzeum športových hrdinov)    
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Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Národné centrum vodných 
športov, oddychu a športovej histórie (Nábrežná promenáda, Múzeum športových hrdinov)   
podľa spracovanej technickej štúdie, ktorá je zverejnená na:  
 
https://www.domasacity.sk/sk/obce/kvakovce/uradna-tabula/clanok/vyzva-na-cenovu-
ponuku-projektova-dokumentacia-nabrezna-promenada-a-muzeum-sportovych-hrdinov   
 

na základe týchto požiadaviek: 

Projekt rieši návrh súboru stavieb – ST 01 Nábrežná promenáda a ST 02 Múzeum športových 
hrdinov. Súbor sa nachádza na vodnej nádrži Veľká Domaša v zátoke Dobrá k.ú. Kvakovce.  
                  
ST 01 Nábrežná promenáda 
ST 02 Múzeum športových hrdinov 
 
                             zast.pl. cca. ......................................................................664,6 m² 
                             celková úž.pl. cca. ...........................................................905,7 m² 
                             počet návštevníkov cca. ...............................................150-200 os. 
 
ST 03 - ST 12 sa budú riešiť v ďalších stupňoch PD. 
    
PD bola objednaná investorom za účelom overenia dispozičných, technických a finančných nárokov 
na výstavbu rekreačnej zóny v danom území. 
 
URBANISTICKO  ARCHITEKTONICKÉ  RIEŠENIE 
 
Projekt rieši návrh súboru stavieb – ST 01 Nábrežná promenáda a ST 02 Múzeum športových 
hrdinov. Súbor sa nachádza pri vodnej nádrži Veľká Domaša v zátoke Dobrá, k.ú. Kvakovce.  
Návrh rešpektuje z urbanistického aj architektonického hľadiska súčasnú uličnú čiaru, podlažnosť aj 
výškové pomery v danom území. 
 
Súbor je napojený na existujúcu dopravnú a inžiniersku sieť. Kompozične bude tvorený viacerými  
objektmi.  
 
Celkový urbanisticko arch. koncept vychádza z daností lokality, orientácii svetových strán 
a prístupových možností. Súbor je orientovaný na severovýchod. Tvar areálu vychádza z tvaru 
pobrežia vodnej nádrže Veľká Domaša ako aj z tvaru kopca v ktorom je osadený. 1.NP plánovaných 
objektov je osadené v kopci a prístupné z promenády zo severovýchodnej strany. 2.NP je prístupné na 
úrovni plánovanej prístupovej komunikácie z juhozápadnej strany. 
 
Tvar územia je nepravidelný oblúkového tvaru ktorý sa tiahne zo severozápadu na juhovýchod. Areál 
je prístupný zo všetkých strán - zo severnej, južnej a západnej strany  z plánovanej prístupovej 
komunikácie ktorá je napojená na existujúcu dopravnú sieť. Z východnej strany je prístupný na peši 
cez plánovanú plávajúcu promenádu s prístavom. 
 
ST 01 Nábrežná promenáda 
je situovaná v severovýchodnej časti súboru.  
 
Promenáda tvorí hlavnú kostru celého areálu ktorá prepája všetky ostatné objekty ako aj funkcie. Je 
prístupná z navrhovanej prístupovej cesty na severozápadnej strane súboru ako aj z vody cez 
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plánované premostenie brehov zátoky formou plávajúcej promenády. Objekt je ohraničený oporným 
múrom zo severovýchodnej strany po celej dĺžke – výšky cca 1 m nad terénom a 0,45 m nad 
promenádou. Z juhozápadnej strany je ohraničená dvojpodlažnými objektmi ktoré kopírujú oblúkový 
tvar promenády. 
  
Na promenáde sa nachádza hlavné námestie s amfiteátrom ktorého súčasťou je kryté pódium 
s fontánou. Ďalej sa tu nachádza chodník slávy Slovenských olympionikov, maják ako vyhliadka 
s námestím na konci promenády, panely športovcov lemujúce promenádu, zeleň a stromy, lavičky, 
fontány a pitné fontánky, priestor pre letné terasy. Na pláži pred promenádou bude priestor pre 
športové aktivity ako aj pre oddych. Nachádzajú sa tu volejbalové ihriská, outdoor fitness ihriská, 
detské ihriská, sedenie na pláži v zelenom háji, sprchy, lehátka a slnečníky. 
 
Stavbou promenády vznikne priestor pre rekreáciu, oddych, športové aktivity a vytvorí sa základná 
infraštruktúra pre rozvoj nielen danej oblasti ale celého regiónu. 
 
- Promenáda je navrhnutá ako murovaná s kamenným obkladom (pieskovec) a kamennou dlažbou. 

(lomový pieskovec alt. žula) 
- Zakladanie bude prevedené na základe geologického prieskumu. 
- Predpokladajú  sa betónové základové pásy. 
- Technologické rozvody energií a ZTI budú riešené v ďalšom stupni PD. 
 
ST 02 Múzeum športových hrdinov 
 
je situovaná v strede juhozápadnej časti súboru. Na severovýchode je pozemok ohraničený 
promenádou a na juhozápade plánovanou komunikáciou z ktorej je priamo prístupné parkovanie na 
úrovni 2.NP. Pozemok nie je ohraničený múrom ani oplotením. 
 
Múzeum bude tvoriť hlavnú atrakciu rekreačnej zóny a vytvorí zázemie a priestor pre športové a 
kultúrno-spoločenské aktivity. V objekte sa nachádzajú aj ďalšie kľúčové funkcie pre fungovanie 
celého areálu – verejné toalety, kaviareň, zázemie pre záchrannú službu, políciu, detašované 
pracovisko obecného úradu Kvakovce s technickým zázemím pre promenádu. 
 
Na 1. NP sa nachádza vstup do budovy Múzea športových hrdinov, samostatný vstup do Kaviarne 
múzea a samostatný vstup pre verejné toalety. Na 2.NP sa nachádza vstup pre záchrannú službu 
a políciu a samostatný vstup pre pracovisko obecného úradu Kvakovce. 
 
Hlavný nástup do Múzea je navrhovaný zo severovýchodu priamo z promenády. Odtiaľ sa vchádza do 
recepcie múzea odkiaľ je prístupná výstavná hala, toalety aj kaviareň. Z výstavného priestoru je 
prístupné schodisko s výťahom na 2.NP, šatňa, zasadacia miestnosť a sklad múzea v ktorom sa 
nachádza technická miestnosť. 
Na 2.NP sa nachádza výstavný priestor s galériou, knižnicou a terasou. 

- Objekt  je navrhnutý ako kombinovaná murovaná stavba s dreveným krovom. 
- Zakladanie bude prevedené na základe geologického prieskumu.  
- Predpokladajú  sa betónové základové pásy. 
- Obvodové murivo je navrhované z tehál - 440 mm s  kamenným obkladom (pieskovec) 

resp. omietnuté podľa PD (akrylátová omietka, svetlá farba – odtieň slonová kosť) 
- Drevený 12° krov je zateplený minerálnou vlnou a prekrytý s pálenou škridľou. 
- Klampiarske výrobky sú navrhované z  medeného alebo AL eloxovaného plechu. 
- Okná a dvere sú navrhnuté z drevených europrofilov s izolačným trojsklom. 
- Stropy sú riešené ako drevené v niektorých častiach sadrokartonové. 
- Podlahy sú navrhované ako prírodné drevené a kamenné (napr. travertín). 
- Technologické rozvody energií, kúrenie, ZTI budú riešené v ďalšom stupni PD. 
- Novostavba  je navrhovaná z dostupných stavebných materiálov. 
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- Všetky nosné konštrukcie musia spĺňať parametre požadovanej požiarnej odolnosti. 
 
Počet osôb :  cca. 200 o. 
 
INŽINIERSKE SIETE: 
 
Kanalizačná prípojka súboru je napojená do centrálnej žumpy alebo čističky. 
 
Elektroprípojka je riešená ako kábelová pripojená na existujúci kábelový rozvod NN. Predpokladaný 
príkon je 35kwh pre jednotlivé objekty.  
 
Pre objekty súboru bude zriadená vodovodná prípojka s meracou šachtou, ktorá bude napojená na 
vodovod pri Zelenej lagúne, resp. zdroj a úpravňu vody. 
 
PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV : 
- geometrický plán záujmového pozemku, LV 
- polohopisné a výškopisné zameranie územia 
- Územný plán obce Kvakovce  
- štúdia Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie 
 
ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY: 
Stavbu môžeme členiť na : 

ST 01 – Nábrežná promenáda 
SO 01 – Nábrežná promenáda 
SO 02 – Pódium s fontánou 
SO 03 – Maják 
SO 04 – Mobiliár 
SO 05 – Vodovodná prípojka 
SO 06 – Kanalizačná prípojka 
SO 07 – ELI prípojka 
SO 08 – Verejné osvetlenie 
SO 09 – Iluminácie 
SO 10 – Slaboprúd – ozvučenie areálu 

 
ST 02 – Múzeum športových hrdinov 
SO 01 – Múzeum športových hrdinov 
SO 02 – Vodovodná prípojka 
SO 03 – Kanalizačná prípojka 
SO 04 – ELI prípojka 

 
ST 03 – ST 12 –  
Riešené v ďalších stupňoch PD – nie sú predmetom zadávania tejto zákazky.                                          

 
VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ STAVBU: 
Stavba okrem  terénnych úprav a odstránenie nežiaduceho porastu na parcele nemá väzby na  
súviace investície. 
 
CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA A PREVENCIA PRIEMYSELNÝCH HAVARII. 
Z hľadiska zabezpečenia civilnej ochrany obyvateľstva a prevencie priemyselných havárii , je 
v prípade nebezpečenstva navrhovaný úkryt v priestoroch WC na I.NP aj na 2.NP. 
 
Nakoľko úkryt bude vytvorený z kúpelne s WC, tento priestor vyhovuje požiadavkám pre jednoduchý 
úkryt. V priestore sa nachádza zdroj pitnej vody ako aj potrebné sociálne vybavenie a podlahová 
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plocha. Dvere sa otvárajú smerom von z miestnosti a sú protipožiarné a plynotesné. Vetranie je 
v miestnosti zabezpečené vzduchotechnikou. V miestnosti určenej pre úkryt bude vyčlenená skrinka 
pre uskladnenie zdravotníckých potrieb a prostriedkov na individuálnu ochranu. 
Obvodové steny a statické vlastnosti tejto miestnosti tiež vyhovujú pre zriadenie dočasného 
jednoduchého úkrytu. 
Všetky spomenuté aspekty spĺňajú vyhlášku MV SR č.532/2006 Z.z. § 12 ,ktorý pojednáva 
o jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne a jeho technických požiadavkách. 
 

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: 

PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH: 
Vzniknú odpady, ktoré v zmysle Zbierky zákonov č.284/2001 zaradia nasledovne: 
15 01 01 – obaly z lepenky a papiera………0,1t 
17 01 07 – zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc,keramiky,kameň…….16t 
17 02 01 – drevo………............….3 t 
17 02 02 – sklo…………………….0,05t 
17 04 05 – železo a oceľ………….0,5t 
17 05 06 – výkopová zemina iná ako 17 05 05………100t 
17 08 02 – stavebné materiály na báze sadry………..0,1t 
 
Uvedené druhy odpadov sú zaradené podľa katalógu odpadov do  kategórie –ostatné odpady. Tieto 
odpady bude odvážať dodávateľ stavby. Využiteľný odpad kategórie – ostatný, bude zberaný do 
odpadových nepriepustných kontajnerov a zneškodňovaný na povolenej skládke odpadov na základe 
súhlasu prevádzkovateľa skládky. Pôvodca odpadov je povinný viesť evidenciu odpadov. 
 
ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ STAVIEB : 
Projektové hodnotenie: 
Pre objekty budú použité moderné stavebné materiály. Základné tepelno-technické vlastnosti 
stavebných konštrukcii uvažované vo výpočtoch sú v zmysle STN 73 0540-1÷4 s upresnením pre 
hlavné konštrukcie: 
- obv.stena Porothem 44 Profi TT 440 mm                 U=0,42 W/m2.K  
- zateplenie podláh 100 mm EPS                 U=0,60 W/m2.K 
- zateplenie strešnej konštr. Rockwool 300 mm    U=0,30 W/m2.K 
- okná a zasklenné steny (trojsklo U=0,6)     U=1,10 W/m2.K 

 

Podľa STN EN 12 831 je klimatická stanica Vranov n. Topľou zaradená do oblasti s najnižšou 
výpočtovou vonkajšou teplotou -15C. V zmysle dotknutých predpisov pri vonkajších výpočtových 
teplotách navrhujeme neprerušované vykurovanie s tlmenou nočnou prevádzkou. 

Vzhľadom na navrhované materiály v projektovej dokumentácii stavebná konštrukcia VYHOVUJE a 
objekty projektovo budú spadať do globál. ukazovateľa “A0”. 
 
Investor pred kolaudáciou musí dať spracovať Energetické hodnotenie budovy  oprávnenej osobe , 
ktorá podľa skutočne použitých materiálov vypracuje skutkový globálny ukazovateľ a energetický 
štítok!  
 
PODMIENKY USKUTOČŇOVANIA STAVBY: 
Doprava materiálov bude zabezpečovaná bežnými pozemnými mechanizmami po prístupovej 
komunikácii. 
Vnútro stavenisková preprava materiálu a montáž bude zabezpečená bežnými pozemnými 
mechanizmami a mobilnou hydraulickou rukou s max. zdvihom 21m.  
Skládky materiálov a unimo buniek nebudú presahovať relatívnu výšku +3,000m.  
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Na montážne a rekonštrukčné práce bude použité lešenie nepresahujúce výšku navrhovaných stavieb. 
Pre zabezpečenie ochrany zdravia pracujúcich a vstupu do priestoru staveniska je navrhnuté 
staveniskové oplotenie v=2,00m. 
 
Úroveň spracovania dokumentácie : 

1. Dokumentáciu v štádiu spracovania je nutné min. 1x odsúhlasiť s dotknutými orgánmi 
štátnej správy. 

2. Technické riešenie a rozsah dokumentácie bude zodpovedať požiadavkám objednávateľa 
a bude obsahovať rozsah podľa stavebného zákona a sadzobníka UNIKA pre navrhovanie 

ponukových cien proj. prác a IČ. 
 
Stupne PD: 
- Dokumentácia pre územné rozhodnutie 
- Dokumentácia pre stavebné konanie 
- Dokumentácie pre realizáciu stavby 
 
Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky (každého stupňa projektovej dokumentácie): 
 
- 6 x PD v listinnej forme /z toho1 x rozpočet a 3 x výkaz výmer  
- Vyhotovenie v digitálnej forme na  6x CD, resp. DVD s obsahom: 
- dokumentácia pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a  pre realizáciu stavby vrátane 

výkazu výmer (ak je súčasťou daného stupňa PD) v PDF formáte v jednom súbore v strojovo 
čitateľnom tvare  

-  3x CD, resp. DVD s obsahom: 
- v samostatnom súbore  rozpočet v Exceli 
 
Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.  

 
Predpokladaná hodnota zákazky: 45 166,67 € bez DPH 
Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.  
Uchádzači spracujú cenu za poskytnutú službu – vypracovanie  projektovej dokumentácie, 
v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to 
v ponuke.  

 

5.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
 

6.  Variantné riešenie:  
Neumožňuje sa 
 

7.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  
a) Dokumentácia pre územné rozhodnutie – do 40 dní odo dňa účinnosti zmluvy 
b) Dokumentácia pre stavebné konanie - do 45 dní odo dňa právoplatnosti územného rozhodnutia 
c) Dokumentácia pre realizáciu stavby – do 25 dní odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia 
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8.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  
a) dňa 11.05.2021 do 10.00 hod. 
b) doručenie poštou na adresu: 

Domaša invest n.o.  
Domašská č. 97/1 
094 02  Slovenská Kajňa 
alebo elektronicky na e-mailovú adresu domasainvest@gmail.com 
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do 
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
- adresu uchádzača, (Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania uchádzača.) 
- označenie heslom: „NÁBREŽIE  -   NEOTVÁRAŤ“ 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 
úspešného uchádzača. Súčasťou súťažných podkladov sú minimálne zmluvné podmienky, 
ktoré po doplnené údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá 
sa uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou  a 
ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

Uchádzači do ponuky návrh zmluvy nepredkladajú. 

e) Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
- Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku 

vypracoval (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky) - odporúčanie predloženia 
- Dátum vypracovania ponuky, 
- Lehota platnosti ponuky 
- Návrh ceny  (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky) 

 

9.  Podmienky účasti: Nepožaduje sa 
 

10.  Podmienky financovania: Predmet obstarávania sa bude financovať z regionálneho príspevku 
poskytnutého Úradom vlády SR (ďalej len poskytovateľ) a prostriedkov verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ  uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí (jednotlivých stupňov 
projektovej dokumentácie) na základe faktúry – daňového dokladu  fakturáciou za prevedené 
plnenie zmluvy. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 
Platobné podmienky: po splnení jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie predmetu 
zákazky,  

Výška fakturácie: 
- po dodaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie  - 15% z ceny diela s DPH 
- po dodaní projektovej dokumentácie pre stavebné konanie - 30% z ceny diela s DPH 
- po dodaní projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - 55% z ceny diela s DPH. 
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11.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia celková cena s DPH.  

 

12.  Spôsob stanovenia ceny:  
A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne  
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH,  
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR 
prepravený z iného členského štátu EÚ, tento uchádzač nebude pri plnení Zmluvy 
fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa 
zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Verejný obstarávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. 
z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.. 

F. Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou 
osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento uchádzač nebude pri plnení 
Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku 
DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Verejný obstarávateľ nie je 
zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 
7a zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 
Z. z.. 

G. Cena bude vypracovaná vo forme: 
 

P.Č. OZNAČENIE m. j. počet m. j. 

cena v € za 
m. j. bez 

DPH 

cena v € bez 
DPH za 

požadovaný 
počet m. j. 

1. Projektová dokumentácia kus 1,00    

  SPOLU bez DPH:      xxxx xxxx  

DPH 20%:       

Spolu s DPH    
 

13.  Dôvody na zrušenie súťaže:  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.  
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14.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
a) Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich 

ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie zmluvy.  Lehota na uzavretie zmluvy: 
do 30.06.2021. 

b) Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda 
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. 
Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu 
uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Toto verejné obstarávanie podlieha kontrole postupu 
zadávania zákazky  poskytovateľom regionálneho príspevku. V prípade neschválenia 
procesu verejného obstarávania poskytovateľom regionálneho príspevku, verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu bez udania iného dôvodu v nadväznosti na 
doručenie oznámenia  správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ 
regionálneho príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie. 

c) Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 
dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 
regionálneho príspevku a to oprávnenými osobami v zmysle zmluvných podmienok 
zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

d) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 
40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

e) Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho 
okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, 
spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky 
spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu 
o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť 
termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese: 

 
DOMAŠA INVEST, n. o. 

Ing. Martina Timková, štatutárny zástupca 
Domašská 97/1, 094 02 Kvakovce 
e-mail: domasainvest@gmail.com 

www.kvakovce.eu 
 

Kvakovce,  dňa 30.04.2021 
.........................……………………….................                                

  Ing. Ján Halgaš 
          osoba zodpovedná za VO 

 

Príloha   č. 1 Návrh zmluvy 

č. 2 Formulár ponuky 

č. 3 Návrh ceny 

 


