
Občianske združenie Lefantovský malý kaštieľ 
Predmet zákazky: „Záchrana barokovej kúrie v Horných Lefantovciach: Strecha – východné krídlo objektu“ 

 
 

O.Z. Lefantovský malý kaštieľ, Jaskyňová 462/12, 949 01 Nitra, IČO: 52 639 134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VÝZVA 

na predloženie ponúk 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) na zákazku na dodanie stavebných prác : 
 
 
 
 

„Záchrana barokovej kúrie v Horných Lefantovciach: Strecha – východné 
krídlo objektu“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo: 01/2020 

 
Schválil: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., predseda 

 
 



Občianske združenie Lefantovský malý kaštieľ 
Predmet zákazky: „Záchrana barokovej kúrie v Horných Lefantovciach: Strecha – východné krídlo objektu“ 

 
 

 
VÝZVA 

na predloženie ponúk 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej aj „ZVO“) na zákazku na dodanie stavebných prác: 
 

„Záchrana barokovej kúrie v Horných Lefantovciach: Strecha – východné 
krídlo objektu“ 

  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

 
Názov organizácie:                 Občianske združenie Lefantovský malý kaštieľ 
Sídlo organizácie:              Jaskyňová 462/12, 949 01 Nitra 
IČO:      52 639 134 
Banka:                                       Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu, IBAN:                       SK83 7500 0000 0040 2760 2288      
Zastúpenie:                 Ing. arch. Peter Hudák, PhD., predseda  
Tel.:      +421 904 416 007  
e-mail.:                                       kuria.hlefantovce@gmail.com 
web. stránka                              www.lefantovskymalykastiel.sk  
Právna forma:                  združenie 
 
Ďalej ako „verejný obstarávateľ“. 

 
2. Kontaktné miesto verejného obstarávateľa pre verejné obstarávanie zákazky:  

Občianske združenie Lefantovský malý kaštieľ, Jaskyňová 462/12, 949 01 Nitra, IČO: 52 639 134 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. arch. Peter Hudák, PhD. 
Mobil: +421 904 416 007 
e-mail: kuria.hlefantovce@gmail.com 

 
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

45212350-4 Budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu 
 

4. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Lefantovský malý kaštieľ, Kúria, súpisné č. 188, parc. č. 35/5, k.ú. Horné Lefantovce, okres Nitra, (ďalej len 
„kultúrna pamiatka), evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 10999/1 (ďalej len 
„č. ÚZPF“) 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 7 479,51 EUR bez DPH 

 
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: zákazka nie je rozdelená na časti 

 

7. Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  
 

8. Lehota dodania predmetu zákazky: do 31.10.2020 od odovzdania staveniska 

 

9. Zdroj finančných prostriedkov: predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie z rozpočtovej 
rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky a z rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa. 

 
10. Druh zákazky a zmluvy:  

10.1. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní 
10.2. Výsledkom verejného obstarávania je Objednávka. 
 

11. Lehota viazanosti ponúk: ponuky uchádzačov sú viazané do 31.12.2020 
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12. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami: v prípade potreby objasniť údaje 
uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk môže záujemca požiadať o vysvetlenie priamo 
prostredníctvom kontaktnej osoby prostredníctvom kontaktného miesta verejného obstarávateľa podľa 
bodu 2 tejto výzvy. Žiadosť o vysvetlenie záujemca predloží emailom na emailovú adresu kontaktnej osoby 
pre verejné obstarávanie kuria.hlefantovce@gmail.com. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie 
bezodkladne, najneskôr 3 dni pred lehotou na predkladanie ponúk za predpokladu, že sa požiada 
o vysvetlenie dostatočne vopred. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie všetkým záujemcom jeho 
zverejnením na web stránke verejného obstarávateľa: https://www.lefantovskymalykastiel.sk/?page_id=143 
z uvedeného dôvodu je potrebné sledovať web stránku verejného obstarávateľa. 

 
13. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktoré sú zamerané na obnovu strechy 

východného krídla Kúrie v Horných Lefantovciach evidovanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 
pod číslom 10999/1: Kúria, parc.č. 35/5, k.ú. Horné Lefantovce. Požaduje sa dodanie stavebných prác 
podľa technickej špecifikácie (Opis predmetu zákazky – Príloha č. 6 Výzvy) a podľa rozhodnutia Krajského 
pamiatkového úradu Nitra KPUNR-2016/23926-2/91543-Hol (Príloha č. 7 Výzvy). 
Požiadavka na rozsah realizovaných prác: vyčistenie koruny muriva, dodávka a osadenie nosnej 
konštrukcie zastrešenia s podperami, osadenie dočasného debnenia pod krytinu, osadenie strešnej krytiny 
so žľabmi a zadebnenie štítových polôh. 
V prípade, že verejný obstarávateľ pre predmet zákazky použil v rámci opisu predmetu zákazky 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto 
pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť 
ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.  
 

14. Obhliadka miesta: Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku miesta predmetu 
zákazky, aby si sami overili a získali informácie potrebné na vyhotovenie ponuky a realizáciu prác. Ak 
záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky miesta, môže požiadať Verejného obstarávateľa 
o dohodnutie si termínu obhliadky prostredníctvom kontaktného miesta podľa bodu č. 2 tejto Výzvy. 
 

15. Lehota a miesto na predkladanie ponúk : 
15.1 Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 22.5.2020 o 11:00 hod., pričom rozhodujúci je termín 

doručenia ponuky (poštou, osobne, emailom)  na kontaktné miesto verejného obstarávateľa podľa 
bodu 2 tejto výzvy. 

15.2 Písomné ponuky uchádzačov sa predkladajú v zalepenej neprehľadnej obálke s označením: Ponuka 
„Záchrana barokovej kúrie v Horných Lefantovciach: Strecha – východné krídlo objektu“ – 
neotvárať“, s uvedením obchodného názvu a sídla uchádzača a budú doručené v lehote na 
predkladanie ponúk poštou alebo osobne na adresu: O.Z. Lefantovský malý kaštieľ, Jaskyňová 
462/12, 949 01 Nitra. Dokumenty v ponuke musia byť originály, podpísané štatutárnym orgánom 
alebo osobou oprávnenou konať v mene štatutárneho orgánu. 

15.3 Elektronicky sa ponuky zasielajú emailom v lehote na predkladanie ponúk na emailovú adresu: 
kuria.hlefantovce@gmail.com, pričom v Predmete emailu bude uvedené označenie: Ponuka 
„Záchrana barokovej kúrie v Horných Lefantovciach: Strecha – východné krídlo objektu“ – 
neotvárať“. Dokumenty ponuky sa v elektronickej podobe predkladajú ako kópie originálov vo 
formáte PDF.  

15.4 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku 
 
 

16.  Stanovenie ceny:  

16.1. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v EUR (€, eur) 
prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača. 
Navrhovaná zmluvná cena je cena maximálna za celý požadovaný predmet zákazky. 

16.2. Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená ako cena maximálna počas jej platnosti a musia v 
nej byť zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.  Všetky ceny a výpočty sa 
zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady 
súvisiace s kompletnou dodávkou tejto zákazky.  

16.3. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu v ponuke 
uvedie v zložení cena celkom bez DPH za celý predmet zákazky, výška DPH a cena vrátane DPH. 

16.4. Ak uchádzač nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty v predloženej ponuke na túto skutočnosť 
verejného obstarávateľa  upozorní a uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH ako navrhovanú 
zmluvnú cenu celkom.  

https://www.lefantovskymalykastiel.sk/?page_id=143
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17.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena celkom vrátane DPH za predmet zákazky. 

 

18. Pravidlá a postup pri hodnotení ponúk: Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa určeného kritéria 

na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ vystaví objednávku na základe výsledku vyhodnotenia ponúk 

podľa určeného kritéria. Úspešnou ponukou bude ponuka uchádzača, ktorá obsahuje najnižšiu cenu 

vrátane DPH za predmet zákazky.  

 

19. Podmienky účasti: 
19.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) ZVO. 
19.2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa predchádzajúceho bodu v súlade s § 32 

ods. 2 písm. e) a písm. f) ZVO doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a doloženým 
čestným vyhlásením. 

19.3. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa predchádzajúceho bodu v súlade s  
§ 32 ods. 2 písm. e) a písm. f) ZVO doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a 
doloženým čestným vyhlásením. 
 

20. Obsah cenovej ponuky:  
20.1.  Identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho 

podnikania, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/ov, IČO, kontaktné telefónne číslo, e-mailová 
adresa kontaktnej osoby a ďalšie údaje podľa prílohy č. 1 k tejto výzve – Všeobecná informácia o 
uchádzačovi).  

20.2. Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, 
ktorý zodpovedá predmetu zákazky (Výpis z obchodného registra). 

20.3. Verejný obstarávateľ overuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo verejne 
dostupnej databáze www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk, uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad 
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky. 

20.4. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu podľa prílohy č. 2 k tejto výzve. 

20.5. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je voči nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné 
konanie, nie je v konkurze, nebol zamietnutý voči nemu návrh na vyhlásenie konkurzu pre 
nedostatok majetku, nie je v likvidácii podľa prílohy č. 2 k tejto výzve. 

20.6.  Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov podľa prílohy č. 3 k tejto výzve vo 
vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe (minimálne k osobám uvedeným v  
bode 1 a 2 - Identifikácia verejného obstarávateľa/osoby zabezpečujúcej proces verejného 
obstarávania), resp. ohlásili všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe.  

20.7. Vyplnený Návrh na plnenie kritéria podľa vzoru, uvedeného v prílohe č. 4 tejto výzvy. 
20.8. Vyplnený a nacenený výkaz výmer podľa prílohy č. 6 tejto výzvy.  
20.9. Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 

požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.  
 

21. Obchodné a platobné podmienky:  

21.1. Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka, ktorú vystaví verejný obstarávateľ  
a uchádzač písomne potvrdí  prevzatie objednávky. 

21.2. V objednávke sa namiesto pojmu uchádzač uvádza zhotoviteľ a namiesto pojmu verejný 
obstarávateľ  sa uvádza objednávateľ. 

21.3. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku. Dohodnutú cenu  
a predmet zákazky v EUR verejný obstarávateľ uhradí na základe predloženej faktúry, s lehotou 
splatnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná povinnosť 
verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu 
poukázaná príslušná platba. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
verejnému obstarávateľovi.  

21.4. Úhradu ceny predmetu zákazky (predmetu zmluvy) uskutoční objednávateľ po protokolárnom  
odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky na základe preberacích dokladov a faktúry vystavenej 
zhotoviteľom.  

21.5. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
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hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací doklad 
potvrdený oprávneným zástupcom uchádzača/zhotoviteľa a oprávneným zástupcom verejného 
obstarávateľa/objednávateľa, ktorý svojím podpisom potvrdí odovzdanie a prevzatie predmetu 
zákazky v súlade s objednávkou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, 
verejný obstarávateľ/objednávateľ má právo vrátiť ju úspešnému uchádzačovi/zhotoviteľovi v 
lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a 
nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry verejnému 
obstarávateľovi/objednávateľovi.  

21.6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet objednávky v prípade, že bude 
vykazovať zjavné vady a  nedostatky. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť 
ustanoveniami § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za 
vady.  

 
22. Náklady na ponuku: Všetky náklady výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 

uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou. 

 
23. Termín otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.5.2020 o 11:00 hod. Výsledok 

vyhodnotenia cenových ponúk bude oznámený uchádzačom emailom. Úspešný uchádzač bude vyzvaný 
na podpis objednávky. 

 
24.   Ďalšie informácie:  

24.1. Písomné ponuky uchádzačov doručené na adresu kontaktného miesta verejného obstarávateľa a 
predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť 
dokumentácie tohto verejného obstarávania. 

24.2. V prípade, ak sa v tomto verejnom obstarávaní  postupom  zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
vyskytnú dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno v zadávaní zákazky postupovať, 
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky a postupovať v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní. 

24.3. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako člen 
skupiny dodávateľov.  
 

 

             V Nitre, dňa 12.05.2020 
 
 

 
        .............................................. 
         Ing. arch. Peter Hudák, PhD.  

                  predseda 
O.Z. Lefantovský malý kaštieľ 
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Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie  

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov 

Príloha č. 4: Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Príloha č. 5: Výkaz výmer 

Príloha č. 6: Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 7: Rozhodnutie KPUNR-2016/23926-2/91543/Hol  


