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Výzva na predloženie ponuky  
 

Obec Ražňany, 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 (ďalej len „ZVO“) Vás žiada 

o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

                                       

„Stavebné práce na vybudovanie zberného dvora a stojiska v obci Ražňany“ 

pre projekt: ,,Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor odpadov 

Ražňany“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

názov:     Obec Ražňany  

IČO:    00327689 

DIČ:    2020711693 

  sídlo organizácie:  Ražňany 235, 082 61 Ražňany  

       telefón:               +421 51/452 1214 

       e-mail:               starosta@raznany.sk, obec@raznany.sk  

v zastúpení:  Radovan Rokošný-starosta obce  

splnomocnená osoba:     MEDIINVEST Consulting s.r.o., obstaravanie@mediinvest.sk 

telefón:                            0948 174 346     

 

2.    Kód CPV: 

       45000000-7 Stavebné práce  

 

3.    Druh zákazky: 

       Stavebné práce   

           

3   Miesto dodania predmetu zákazky: 

       Obec Ražňany 235, 082 61 Ražňany   

 

4.    Lehota dodania predmetu zákazky:  

        12/2017 

 

5.  Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre 

zabezpečenie stavby pre projekt: ,,Intenzifikácia separovaného zberu a zberný dvor 

odpadov Ražňany “ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 6. Technická 

vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 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. Kód výzvy - OPLZ-PO6-SC611-

2017-1. Cieľom realizácie je vybudovanie zberného dvora, projekt rieši návrh stojiska pre 

zberné nádoby separovaného odpadu v obci Ražňany. Účelom je vytvorenie stojiska na 

umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad za účelom predchádzania vzniku 

miest s nezákonne umiestneným odpadom. Stavebné práce sa budú realizovať podľa 

projektovej dokumentácie.  

 

A) Celá navrhovaná činnosť zriadenia zberného dvora je situovaná v katastrálnom území obce 

Ražňany, v zastavanej časti obce na parcele č.648/1 o výmere 2297m2  a 648/2 o výmere 

115m2 (LV č. 1182). Navrhovaná stavba nekladie nároky na výstavbu nových objektov, pre 
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prevádzku sa v plnom rozsahu navrhuje využiť jestvujúca infraštruktúra vo vlastníctve obce, 

t.j. stavebné objekty garáži a priľahlá spevnená plocha. Areál je oplotený so samostatnou 

uzamykateľnou bránou. Garáže budú slúžiť na garážovanie navrhovanej a priľahlá spevnená 

plocha pre umiestnenie kontajnerov na donášaný triedený odpad občanmi obce. Spevnené 

plochy v areáli budú využívané na umiestnenie kontajnerov pre individuálny zber vybraných 

druhov ostatných odpadov (4ks kontajnerov): šatstvo/textílie, BRO, suť, veľkoobjemový 

odpad. Predpokladaná hodnota zberného dvora je cca 10 800 Eur bez DPH.  

Predmetom stavby je zmena využitia územia, areálu garáži, nakoľko jestvujúci areál nie je plne 

vyťažený, spevnené plochy nie sú vyťažené a sú v zlom technickom stave. Realizáciu projektu 

sa kompletne zmení účel využitia oploteného areálu a bude zadefinovaný ako zberný dvor 

Ražňany.  

 

B) Účelom stavby je vytvorenie stojiska na umiestnenie zberných nádob (2 veľkokapacitných 

kontajnerov 7m3) na zmesový a komunálny odpad za účelom predchádzania vzniku miest 

s nezákonne umiestneným odpadom. Stojisko bude vybudované na parcele č. 655/2 a 654, ktoré 

sú vo výlučnom vlastníctve obce. Stojisko je navrhnuté ako železobetónová doska osadená na 

zhutnenom násype, oplotenie je navrhnuté z plotových dielcov z pozinkovaného 

a poplastovaného drôtu. Stojisko bude mať pôdorys 4,5 x 5,5 m, t.j. 24,75 m2. Predpokladaná 

hodnota stojísk 2 500 Eur bez DPH. 

 
 

6.   Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:        
      Zmluva o dielo (Príloha č.1) 

 

  7.   Predpokladaná hodnota zákazky:  

        13 358,2 € bez DPH, Cena stanovená na základe projektového rozpočtu oprávnenou    

        osobou s overovacou pečiatkou  

 

  8.   Spôsob predloženia ponuky:  

        Poštou, osobne, kuriérom alebo elektronicky  

 

  9.   Lehota a adresa na predkladanie ponuky:  

        Uchádzač predloží cenovú ponuku najneskôr dňa 19.07.2017  (vrátane, rozhodujúci je  

        dátum doručenia, nie dátum podania na poštovú prepravu) 

 

            Posielanie ponúk: 

 

Adresa na ktorú sa majú doručiť ponuky: MEDIINVEST Consulting s.r.o., Mukačevská 

30, 080 01 Prešov,0948 174 346.  
 

Uchádzač vloží cenovú ponuku na predmet obstarávania do samostatnej obálky a označí 

odosielateľa aj adresáta. Obálka musí byť uzatvorená a označená „Neotvárať – cenová 

ponuka, SP – ZD Ražňany“.  
 

Emailová adresa na doručenie cenovej ponuky je obstaravanie@mediinvest.sk  

 

Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná. 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

10.  Otváranie ponúk: 
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      20.07.2017 o 9:00 hod. na adrese MEDIINVEST Consulting s.r.o., Mukačevská 30, 080    

      01 Prešov, 0948 174 346 

 

       

    11.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  

            Najnižšia cena celkom. V prípade rovnosti cien uchádzačov bude úspešná ponuka     

uchádzača, ktorý predložil ponuku v kratšom časovom termíne. 

 

 

    12.   Pokyny na zostavenie ponuky:   
 

     Požadujeme, aby ponuka obsahovala minimálne nasledovné doklady a údaje: 

A. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón, 

e-mail, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 

ponuka predkladá a cenová ponuka uchádzača, 

 

B. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. 

uskutočňovať stavebné práce v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, 

 

C. Obhliadku objektu potvrdenú starostom obce  

 

    

13.     Lehota viazanosti ponúk: 

             01/2018 

 

14.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

   Informácia o aplikácií sociálneho aspektu vrátane povinnosti zhotoviteľa zamestnať        

   minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady uvedené v písmene a) a b)      

         nižšie a súčasne b)splnenie povinnosti zhotoviteľa zamestnať minimálne 2   

         osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady uvedené v pís. a) a b) nižšie zabezpečiť   

         zmluvnou pokutou. Zároveň obec zaviaže zhotoviteľa, že na dobu realizácie stavebných  

         prác zamestná v zmysle Zákonníka práce minimálne 2 osoby spĺňajúce kumulatívne  

         nasledovné predpoklady: a) patria k MRK, a zároveň b) sú dlhodobo nezamestnaní  

         v zmysle §8 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení  

         niektorých zákonov.  

  

 Obec ako verejný obstarávateľ plánuje v procese VO využiť Systém environmentálneho 

manažérstva (EMS), kedy právne predpisy o verejnom obstarávaní umožňujú pri zákazke na 

poskytnutie služby a uskutočnenie stavebných prác vyžadovať od uchádzača alebo záujemcu 

doklad o zavedených opatreniach environmentálneho riadenia, ktoré budú aplikované pri 

realizácii zákazky. Obec chce využiť uvedený Systém environmentálneho manažérstva ako 

dobrovoľný nástroj, ktorý poskytuje jasný obraz o jeho vplyvoch na životné prostredie 

a správne ich riadiť v zmysle neustáleho zlepšovania svojho environmentálneho profilu.Z 

uvedeného vyplýva, že dodávateľ bude musieť preukázať zavedenie EMS buď podľa 

technickej normy STN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálneho manažérestva 

alebo podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1221.  

 

       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu      

       neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje rovnaký  



OBEC RAŽŇANY 
OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany 

                                                                                                    

 

 

       predmet zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného  

       obstarávateľa, alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné. 

 

       Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí   

       o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní   

       zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať  

       uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Všetky náklady spojené s prípravou    

       a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek  

       finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného   

       obstarávania. 

 

 

Prešov 12.07.2017 

                                                                                                         Mgr. Marek Čuchran  

              MEDIINVEST Consulting s.r.o. 

                      splnomocnená osoba 

Príloha č.1: Zmluva o dielo  

Príloha č.2: Výkaz výmer stojisko  

Príloha č.3: Výkaz výmer zberný dvor 

Príloha č.3: Spôsob určenia ceny 

                                                                          

 

 

 

 

 

 


