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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 
 

 

na dodanie tovarov s názvom: 

„Goralská osada – plte“ 

 

 

 

1. Identifikácia osoby podľa § 7 ZVO: 

Názov:   PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. 

Sídlo:   Červený Kláštor 93, 059 06 

V zastúpení:  Ing. Jozef Hrivko, konateľ 

IČO:   36492540 

DIČ:   2021822968 

IČ DPH:   SK 2021822968 

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Zuzana Lenická 

Adresa pre doručovanie písomností v procese verejného obstarávania: STUDNICA, n.o., Košická 56, 821 

08 Bratislava 

Telefón: 02/556 41 318, 0917 381 833 

Adresa pre elektronické doručovanie písomností v procese verejného obstarávania: info@studnica-no.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky: „Goralská osada – plte“  

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Sídlo osoby podľa § 7 o verejnom obstarávaní. 

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je dodanie 6 ks nových malých plavidiel - drevených pltí.  

Predmetom zákazky sú plte, ktoré budú použité výlučne pre vodný tok rieky Dunajec. 

Dodané plte musia byť certifikované v súlade s platnou legislatívou a vyrobené podľa schválenej technickej 

dokumentácie Dopravným úradom (bývala Štátna plavebná správa) v zmysle zákona č.338/2000 Z.z. Osoba 

podľa §7 o verejnom obstarávaní neposkytne technickú dokumentáciu. 

Plavidlá podliehajú registrácií Dopravným úradom a musia byť označené podľa príslušnej normy. 

Požadované parametre pltí musia byť nasledovné:  

 konštrukcia drevená plť pozostávajúca z 5 ks samostatných plávajúcich telies, navzájom bezpečne 

spojených 

 maximálna dĺžka 5,9 m (± 1%) 

 maximálna šírka 2,17 m (± 1%) 

 minimálny ponor plavidla 0,05 m  (± 1%) 

 maximálny ponor plavidla 0,155 m (± 1 %) 

 počet osôb 12 

 počet členov posádky 2 

 pohon ručne - bidlá 

Výstroj plavidla:  

 bidlo 3 ks, lodný hák, vylievacia nádoba, záchranný kruh s 15 m lanom, vyväzovacie 15 m lano. 

Technická dokumentácia: Príloha č. 2 tejto výzvy. 

  

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Hlavný kód:  

CPV 34522300-5 

  

6. Komplexnosť dodávky:  uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
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7. Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:  19.800,00 EUR bez DPH 

 

9. Termín realizácie a  lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Termín dodania predmetu zákazky sa predpokladá najneskôr do 31.12.2018 

Predmet zákazky bude dodávaný postupne a to: 

Rok 2016 

a/ predpokladaná
1
 požadovaná lehota dodania 06/2016 

b/ počet dodaných kusov : 2 ks 

Rok 2017 

a/ požadovaná lehota dodania 05/2017 

b/ počet dodaných kusov : 2 ks 

Rok 2018 

a/ požadovaná lehota dodania 05/2018 

b/ počet dodaných kusov : 2 ks 

 

10. Jazyk: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, alebo v českom jazyku.  

 

11. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk: 

Lehotu na predkladanie ponúk osoba podľa § 7 zákona  o verejnom obstarávaní stanovila do 02.11.2015, do 

10:00 hod. 

11.1. Ponuky uchádzačov treba doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu kontaktného miesta 

STUDNICA, n.o., Košická 56, 82108 Bratislava. 

11.2. V prípade osobného doručenia, uchádzači doručia ponuku na adresu kontaktného miesta uvedenú v bode 

týchto súťažných podkladov, v čase od 08:00-12:00, 13:00-15:30 pondelok až piatok, a to v lehote na 

predkladanie ponúk. 

11.3. Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi neotvorená. 

11.4. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti 

ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2016. 

11.5. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia  lehoty viazanosti ponúk oznámenej verejným 

obstarávateľom. 

 

12. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční  dňa 02.11.2015 o 14,00 hod. na adrese STUDNICA, n.o., 

Košická 56, 821 08 Bratislava. Otváranie ponúk  je neverejné. 

 

13. Obsah ponuky: 

Uchádzač predloží vo svojej ponuke: 

13.1. identifikačný list uchádzača, kde bude uvedený názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, IČO, DIČ,  meno 

a priezvisko štatutárneho zástupcu, kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy, 

13.2. výpis z Obchodného registra SR alebo Živnostenského registra SR, ktorým preukáže oprávnenie vykonávať 

požadované stavebné práce, dodať požadovaný tovar alebo dodať požadovanú službu (verejný obstarávateľ 

požaduje predložiť kópiu tohto dokladu), 

13.3. Čestné vyhlásenie uchádzača k preukázaniu majetkovej účasti v ktorom uvedie, že: 

a) nie je právnickou osobou, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré 

fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, 

b) nie je právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, 

ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, 

c) nie je právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári. 

                                                           
1 Lehota  dodania v roku 2016 závisí od dátumu podpísania zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovateľom. 
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Pre bližšie informácie o kvalifikovanej účasti viď bod 17. Doplňujúce informácie, písm. d). 

13.4. nacenený samostatný súpis návrhov na plnenie kritérií – vzor je uvedený v Prílohe č. 1 tejto výzvy. Cenová 

ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je uchádzač 

platiteľom DPH, 

13.5. návrh kúpnej zmluvy, kde uchádzač dopíše identifikačné údaje o spoločnosti, uvedie navrhovanú kúpnu cenu, 

uvedie dátum  a podpíše ju. Návrh kúpnej zmluvy je uvedený v Prílohe č. 3 tejto výzvy. Kúpna zmluva je 

vyhotovená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. Záujemca/Uchádzač nie je oprávnený meniť ani dopĺňať obchodné podmienky, stanovené  

osobou podľa § 7 ZVO, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.  

 

14. Podmienky financovania: 

14.1. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, 

Poľnohospodárska platobná agentúra, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Európa 

investuje do vidieckych oblastí, opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľských 

činností, podopatrenie 6.4. Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností . 

Výzva č. 7/PRV/2015 zo dňa 19.6.2015 a vlastných zdrojov osoby podľa § 7. 

14.2. Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok.  

14.3. Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 

15. Zverejnenie výzvy:  

Výzva vrátane príloh je umiestnená na webovej stránke verejného obstarávateľa: www.penzionpltnik.sk 

 

16. Kritériá na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH. 

 

17. Doplňujúce informácie: 

a) Upozorňujeme uchádzačov, že zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky 

účinnosti, ktorá spočíva v tom, že (i) dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku medzi riadiacim orgánom a príjemcom nenávratného finančného 

príspevku, ktorým je Kupujúci a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku predloženej na financovanie predmetu kúpy a súčasne (ii) dôjde k vykonaniu kontroly 

procesu verejného obstarávania orgánom verejnej moci na to určeného výzvou na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo právnymi predpismi SR, pričom 

orgán verejnej moci svojím rozhodnutím alebo stanoviskom takýto proces verejného obstarávania 

schváli, čím umožní riadne poskytnutie nenávratného finančného príspevku Kupujúcemu. Obe 

podmienky musia byť splnené kumulatívne. Ak v lehote do dvoch (2) rokov odo dňa uzavretia zmluvy 

s Predávajúcim nebudú splnené obe podmienky súčasne, tak zmluva uzavretá s Predávajúcim zaniká. 

b) Osoba podľa § 7 neposkytuje na financovanie predmetu zákazky žiadne preddavky. 

c) Uchádzač nemá žiadne nároky na náhradu akýchkoľvek nákladov voči verejnému obstarávateľovi 

v prípade, ak zmluva uzavretá s úspešným uchádzačom nenadobudne účinnosť a dôjde k jej zániku 

v zmysle vyššie uvedeného. 

d) Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť 
 právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré 

fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, 
 právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, 

ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, alebo 
 právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári. 

Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci 

aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, 

alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom 

zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie podiel 

držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu 

kvalifikovanú účasť. 

Majetková účasť sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom 

ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným 
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centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi vydanými inými orgánmi alebo 

orgánmi iných štátov, nie staršími ako tri mesiace. 

     

  

V Bratislave, dňa 9.10.2015 

 

 

 

       

  ......................................................... 

  Ing. Zuzana Lenická, riaditeľ 

     STUDNICA, n.o. 

 

 

 

 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: Samostatný súpis návrhov na plnenie kritérií 

Príloha č. 2: Technická dokumentácia 

Príloha č. 3: Návrh kúpnej zmluvy 
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Príloha č. 1:  Samostatný súpis návrhov na plnenie kritérií 

 

 

SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIA/KRITÉRIÍ 

URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK 

 

 

– ponuková cena uchádzača  

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na predmet zákazky: 

 

„Goralská osada – plte“ 
 

Kritérium:  

Najnižšia cena - Cena celkom bez DPH za celý predmet zákazky  

 

 

REKAPITULÁCIA PONUKOVEJ CENY: 
 

P.č. Položka Množstvo 
Cena bez DPH  

za 1 ks 

Cena celkom 

bez DPH 
DPH 

Cena celkom  

s DPH 

1. Drevené plte  6 ks ..................... € ..................... € ..................... € ..................... € 

 

 

Upozornenie pre uchádzačov: 

V prípade, ak ponuková cena uchádzača „cena celkom bez DPH“  bude vyššia ako predpokladaná hodnota 

zákazky určená verejným obstarávateľom, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú 

a má právo neprijať ju.  

 

 

 

V ..............................., dňa .................. 

 

 

 

.................................................................. 

podpis oprávneného zástupcu uchádzača 

 

 

Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na 

jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 0. Ak určí na viac desatinných miest ako 

na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel 

o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor). (Jednotlivé ceny vo výkaze 

výmer môžu byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena/ceny ktoré budú 

predmetom návrhov na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musia byť určené najviac na 2 desatinné miesta.) 

 

Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnému 

obstarávateľovi (vrátane napr. dopravy do miesta dodania, náklady na vybudovanie a prevádzkovanie staveniska, 

náklady na všetky dodávky materiálov, a pod.). Hodnotí sa cena celkom bez DPH.  
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Príloha č. 2: Technická dokumentácia 

 

 

 

Priložený ako samostatný dokument k tejto výzve 
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Príloha č. 3: Návrh kúpnej zmluvy 

 

 

 

Priložený ako samostatný dokument k tejto výzve 

 


