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Výzva 

na predloženie cenových ponúk 
V zmysle Príručky k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb pre osoby, na ktoré 
sa nevzťahuje zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
verzia 3.0 pre OP Rybné hospodárstvo  

 

  

1. Obstarávateľ:  
Obchodné meno:  DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o. 
Adresa:   Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno 

IČO:    36 707 724  

DIČ:    2022283175 

IČ DPH:   SK2022283175 

Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka č. 

19044/N 

Štatutárny orgán:  Vojtech Forró, konateľ  

 

2. Adresa a kontaktné miesto, na ktorých možno získať súťažné podklady, doplňujúce 
dokumenty a ďalšie informácie: 

 

Obchodné meno:  DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o.  

Adresa:   Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno 

IČO:    36 707 724 

Telefón:    0905 646 013 

E-mail:     info@drevoprojekt.sk  

Webové sídlo obstarávateľa (URL):  www.drevoprojekt.sk 

Kontaktná osoba:  Mgr. Timea Škulibová    

Telefón:   0918 812 880 

Mail:    timea.skulibova@projektmanager.sk 

 

          Bližšie informácie nájdete aj na www.drevoprojekt.sk 

 

3. Názov zákazky:  

 

„Externé riadenie pre projekt „Farma na chov rýb Kolárovo - Částa“ 

 

4. Druh zákazky:  služby 

 

5. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je obstaranie služby – externé riadenie pre projekt s názvom „Farma na 

chov rýb Kolárovo - Částa“  

Externé riadenie pre projekt s názvom „Farma na chov rýb Kolárovo - Částa“ v rámci  
OP Rybné hospodárstvo SR 2014 -2020  
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Prioritná os 2 Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva 
zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach 

kód výzvy :  OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2017-02 

Opatrenie: 2.3.1  

Konkrétny cieľ: Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov týkajúcich sa 
akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne využíva zdroje 

 

Riadenie projektu –externý manažment pozostávajúci s nasledovných činností: 

1) poskytnutie poradenstva v oblasti informovanosti a publicity v rámci zviditeľňovania 

čerpania podpory z Operačného  Programy rybné hospodárstvo, najmä pri navrhovaní 

informačnej tabule a pamätnej dosky, a pri zverejňovaní informácií o projekte na 

webovom sídle obstarávateľa, 

3) zabezpečenie kontroly plnenia 

- časového harmonogramu realizácie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, 

- plnenia stanovených indikátorov výsledkov projektu, 

- plnenia stanovených indikátorov dopadov projektu, 

4) zabezpečenie účasti zástupcov Zhotoviteľa pri kontrolách na mieste vykonávaných 

zo strany kontrolných orgánov v súvislosti s realizáciou projektu, 

5) vypracovanie žiadostí adresovaných riadiacemu orgánu alebo sprostredkovateľskému 

orgánu poskytujúcemu NFP týkajúcich sa prípravy zmluvy/zmlúv o zriadení záložného 

práva na majetok financovaný z poskytnutého NFP a vystavenia kvitancie 

k zmluve/zmluvám o zriadení záložného práva na majetok financovaný z poskytnutého 

NFP po splnení záväzkov Obstarávateľa vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, 

6) vypracovanie žiadostí o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP podľa požiadaviek Obstarávateľa, 

7) poskytnutie poradenstva pri zabezpečení poistenia majetku financovaného 

z poskytnutého NFP, 

8) vypracovanie žiadostí o platbu na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí NFP a kontrola 

podkladov k žiadostiam o platbu poskytnutých obstarávateľom, ktorými sú napríklad 

- účtovné doklady, 

- výpisy z bankového účtu, 

- podporná dokumentácia k žiadostiam o platbu, 

- zoznam deklarovaných výdavkov, 

- fakturácie jednotlivých položiek rozpočtu projektu, 
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9) vypracovanie výročných a mimoriadnych  monitorovacích správ projektu počas realizácie 

aktivít projektu na základe požiadavky a kontrola povinných príloh k priebežným 

monitorovacím správam, 

10) vypracovanie záverečnej monitorovacej správy projektu po skončení realizácie aktivít 

projektu a kontrola povinných príloh k záverečnej monitorovacej správe 

 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu 

a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve aj jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie 

predmetu zákazky. Ponuky dané len na časť zákazky, obstarávateľ nezaradí do vyhodnotenia. 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:    7.241,67  Eur bez DPH 

 

7. Predpokladaný počet hodín pre vykonávanie služby:   950 hodín 

 

8. Predpokladaná doba realizácie zákazky:  07/2020– 03/2023 

 

9. Miesto dodania:  

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o., Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno 

 

10. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť: 

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb. a nasledujúcich 
v znení neskorších predpisov 

 

11. Spôsob predkladania cenových ponúk: 
Uchádzači predkladajú cenové ponuky písomnou formou mailom, poštou, kuriérom 
alebo osobne v jazyku slovenskom v uzavretom obale s uvedením obchodného mena 
a sídla uchádzača, resp. miesta podnikania s označením: 

„Cenová ponuka – Externé riadenie  pre projekt: Farma na chov rýb Kolárovo – 

Částa - NEOTVÁRAŤ!“ 

 

Miesto doručenia cenových ponúk: 

DREVOPROJEKT Komárno, s.r.o., Dunajské nábrežie 1159/5, 945 05 Komárno 

V prípade doručenia mailom je adresa pre doručenie: 
info@drevoprojekt.sk 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo 
osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky obstarávateľovi. 
Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom 
a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne 
doručená obstarávateľovi na vyššiu uvedenú adresu (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). 

Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú vyhodnocované. Ponuky doručené po 
lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené neotvorené 
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12. Lehota na predkladanie ponúk: 
Uchádzač predloží svoju ponuku najneskôr do 05.06.2020, 14:00 hod. 

 

13. Predpokladaný dátum vyhodnotenia ponúk:    05.06.2020 o 15:00 

Lehota na vyhodnotenie ponúk môže byť zmenená v prípade, ak obstarávateľ vyzve 
niektorého z uchádzačov na doplnenie predloženej dokumentácie. O predĺžení lehoty na 
vyhodnotenie ponúk bude obstarávateľ písomne informovať každého z uchádzačov, ktorí 
v stanovenej lehote predložili cenové ponuky na predmet zákazky. 
 

14. Podmienky súťaže 

13.1. Uchádzač je povinný predložiť v cenovej ponuke nasledovné doklady: 

OBSAH PONUKY: 

1) Vyplnená Príloha č. 1 výzvy Identifikačné údaje uchádzača  (predkladá sa 2x originál 

tohto dokladu). 

2) Originál cenovej ponuky v zmysle  Prílohy č. 2 výzvy Návrh na plnenie kritérií 
potvrdený štatutárnym orgánom uchádzača (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je 
povinný používať pečiatku). V prípade ponuky v zahraničnej mene musí byť táto 
prepočítaná na eurá (cenovú ponuku v zahraničnej mene na eurá uchádzač prepočíta 
kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň vypracovania cenovej ponuky 
v zahraničnej mene a prepočet potvrdí svojím podpisom). (predkladá sa 2 x originál 

tohto dokladu ). 

3) Doklad, ktorý oprávňuje dodávateľa poskytovať službu - originál nie starší ako 90 

kalendárnych dní ku dňu preloženia ponuky (predkladá sa 2 x originál alebo úradne 

overená fotokópia tohto dokladu). 

4) čestné vyhlásenie uchádzača o tom,  že: 

ü uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 
žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli  právoplatne odsúdení za trestný 
čin podvodu, za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných 
záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin 
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné činy súvisiace s 
terorizmom alebo spojené s teroristickými aktivitami, využívanie detskej práce 
alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi  

ü čestné prehlásenie, že dodávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania 
v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom  znení  

ü čestné prehlásenie, že dodávateľ nie je v likvidácii, v nútenej správe, v 
reštrukturalizácii a neprebieha voči nemu konkurzné ani reštrukturalizačné 
konanie a nie je nemu vedené exekučné konanie Príloha č.3 výzvy (predkladá sa 

2x originál tohto dokladu). 

5) Vyhlásenie uchádzača - Príloha č. 4 výzvy. (predkladá sa 2x originál tohto dokladu). 

6) Návrh Zmluvy o dielo - Príloha č. 5 výzvy. (predkladá sa 2x originál tohto dokladu). 

Cenová ponuka sa predkladá v 2 originálnych exemplároch s uvedeným dátumom 
vyhotovenia.  
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14.1 Cenovú ponuku nesmie predložiť uchádzač/ dodávateľ (napr. firma, spoločnosť), s 
ktorým má alebo mal žiadateľ/prijímateľ posledný rok pred vyhlásením výzvy majetkové alebo 
personálne prepojenie. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na konateľov, členov štatutárnych  

orgánov, členov dozorných orgánov a prokuristov, ak je žiadateľom/prijímateľom právnická 
osoba. Na strane žiadateľa/prijímateľa sa za zainteresované osoby považujú najmä: 
a. partner, 

b. užívateľ, 
c. dodávateľ, 
d. štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho alebo dozorného orgánu 
žiadateľa/prijímateľa, užívateľa, dodávateľa alebo partnera, 
e. spoločník právnickej osoby, ktorá je žiadateľom/prijímateľom, užívateľom, 
dodávateľom alebo partnerom, 

f. osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi/prijímateľovi, užívateľovi, 
dodávateľovi alebo partnerovi alebo inom obdobnom vzťahu k žiadateľovi/prijímateľovi, 
užívateľovi, dodávateľovi alebo partnerovi, 
g. osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní alebo realizácii projektu pre žiadateľa alebo 
prijímateľa, alebo ktorá prijala finančné prostriedky z rozpočtu projektu, 
h. osoba, ktorá je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka 
žiadateľovi/prijímateľovi alebo osobe uvedenej v písmenách a) až g),  
i. účastník súťaže nemôže byť subdodávateľom úspešného uchádzača 

14.2 Doklady a dokumenty uchádzača musia byť v slovenskom, resp. v českom jazyku. Ak 
má uchádzač sídlo mimo územia Slovenskej republiky a nemá možnosť predložiť ponuku 
priamo v slovenskom jazyku/českom jazyku, doklady a dokumenty musia byť predložené v 
pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. Preklady 
dokladov musia byť úradne opatrené okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými 
prekladateľmi.  
14.3 Cenová ponuka v inej mene ako EURO musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny 
ponuky uchádzač prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) platným v deň 
vypracovania cenovej ponuky a prepočet potvrdí svojim podpisom.  
 

15. Kritérium vyhodnotenia ponúk :  
Najnižšia cena za požadovaný predmet zákazky v EUR bez DPH. 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za požadovaný 
predmet zákazky v EUR bez DPH. 

Predloženú cenovú ponuku bude možné zahrnúť do vyhodnotenia len v prípade, ak jej obsah 

bude zodpovedať stanoveným podmienkam podľa bodu 13. 

 

16. Podmienky týkajúce sa zmluvy :  
Výsledkom obstarávania  bude  Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
513/91 Zb. a nasledujúcich v znení neskorších predpisov 

Obstarávateľ od víťazného uchádzača písomne vyžiada (bezodkladne po vyhodnotení 
cenových ponúk: 
  výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady 

prípadne prokuristu nie staršie ako 3 mesiace (predkladá sa 2x originál alebo úradne 

osvedčená fotokópia) 
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 výpis z registra trestov právnickej osoby nie staršie ako 3 mesiace (predkladá sa 2x 

originál alebo úradne osvedčená fotokópia) 

 

17. Lehota na oznámenie výsledku súťaže 

Uchádzači budú písomne informovaní o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk najneskôr do 
5 dní od vyhodnotenia cenových ponúk. Zároveň obstarávateľ do 5 pracovných dní od 
dátumu vyhodnotenia ponúk zverejní na svojom webovom sídle www.drevoprojekt.sk 

Záznam z prieskumu trhu. 

 

18. Obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
a) odmietnuť všetky predložené ponuky; 

b) súťaž zrušiť; 
c) predĺžiť lehotu na predkladanie aj vyhodnotenie ponúk ako aj lehoty na oznámenie 
výsledku súťaže; 

 

 

    V Komárne  dňa 19.05.2020 

 

 

 

 

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

         Vojtech Forró, konateľ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy výzvy na predkladanie ponúk: 

Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií (cenová ponuka) 
Príloha č. 3 - Čestné prehlásenie 

Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 5 - Návrh Zmluvy o dielo 


