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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZVO“) 

 
 

Dodávka, montáž a správa prevádzky elektrických 
nabíjacích staníc pre elektromobily v obci Sečovská 

Polianka 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:    Obec Sečovská Polianka 
Sídlo:    Obecný úrad 
     Hlavná 132/135 
     094 14 Sečovská Polianka 
IČO:     00332828 
DIČ:     2020630469 
Štatutárny orgán:  Michal Urban, starosta obce 
Tel.:     +421905515195 
E-mail:    starosta@secovskapolianka.sk 
adresa hlavnej stránky 
verejného obstarávateľa 
/URL/:    www.secovskapolianka.sk  
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu (IBAN):  SK28 5600 0000 0042 5185 5001 

Kontaktná osoba 
vo veciach verejného  
obstarávania:   Ing. Slavomír Urban, samostatný odborný referent 
Tel.:     +421908448774 
E-mail:    slavomir.urban@secovskapolianka.sk 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO. 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 

Dodávka, montáž a správa prevádzky elektrických nabíjacích staníc pre elektromobily 
v obci Sečovská Polianka. 
 
 

mailto:starosta@secovskapolianka.sk
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4. Druh zákazky 

Zákazka na dodanie tovaru (vrátane dodávky stavebných prác). 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  

6. Variantné riešenie 

Neumožňuje sa. 

7. Hlavné miesto realizácie predmetu zákazky 

Obec Sečovská Polianka, k.ú. Sečovská Polianka, parcela č. C-KN 1813, doplnková 
stavba k budove kultúrneho domu, súpisné č. 559/56, okres Vranov nad Topľou, kraj 
Prešovský. 

8. Lehota na dodanie a dokončenie zhotovenia predmetu zákazky 

Termín začatia:  03/2022 
Termín ukončenia:  04/2022 

9. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je dodanie, montáž a prevádzkovanie 2 vzájomne 
komunikujúcich elektrických AC nabíjacích staníc s celkom štyrmi nabíjacími bodmi 
(konektor Typ 2) v obci Sečovská Polianka na pozemku vo vlastníctve obce za účelom 
zabezpečenia odplatného užívania nabíjacích staníc účastníkmi cestnej premávky pre 
nabíjanie vozidiel s elektrickým pohonom kompatibilných s technickými parametrami 
nabíjacích staníc ako aj zabezpečovanie napojenia týchto nabíjacích staníc k 
distribučnej sústave, zabezpečenie servisu, pravidelnej údržby, opráv a prípadných 
rekonštrukcií nabíjacích staníc. Navrhovaný AC nabíjací HUB bude slúžiť pre 
rozšírenie siete verejných nabíjacích staníc v rámci Slovenska a Európskej únie. 

Prevádzkovanie nabíjacích staníc bude spočívať v zabezpečení plynulého a 
nerušeného užívania nabíjacích staníc v obci Sečovská Polianka účastníkmi cestnej 
premávky po dobu 60 mesiacov odo dňa spustenia prevádzky. Prevádzka nabíjacích 
staníc bude vykonávaná bez nároku na odplatu uchádzačovi, pričom uchádzač sa 
zaväzuje poskytnúť obci 2 % (slovom dve percentá) z ročných tržieb bez DPH zo 
všetkých vybudovaných nabíjacích staníc, ktoré mu prevádzkou týchto zariadení 
vzniknú. 

Elektrickú energiu bude fakturovať verejný obstarávateľ úspešnému 
uchádzačovi priebežne podľa skutočne odobratého množstva a podľa v tej dobe 
aktuálnej ceny elektrickej energie.  

Ako miesta na parkovanie pre elektromobily počas dobíjania budú slúžiť existujúce 
spevnené plochy. Vytvorenie štyroch parkovacích miest prislúchajúcich k nabíjacím 
staniciam s príslušným vodorovným a zvislým dopravným značením zabezpečí obec 
na vlastné náklady, vrátane servisu a pravidelnej údržby týchto parkovacích miest. 
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Jedná sa o verejnú investíciu, stavbu malého rozsahu a miestneho významu. K 
realizácii stavby bolo vydané Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby číslo         
619/2020-245/2021-02, ktoré je Prílohou č. 7 tejto Výzvy. Montáž musí byť 
realizovaná v súlade s týmto Oznámením. 

Predmet zákazky sa bude nachádzať na pozemku parcela č. 1813, k. u. Sečovská 
Polianka, ako doplnková stavba k budove kultúrneho domu súpisné č. 559/56, na 
Hlavnej ulici v Sečovskej Polianke, umiestnená na existujúcej odstavnej ploche.  

Napojenie AC nabíjacieho HUBu bude realizované z existujúceho rozvádzača HR 
kultúrny dom a to inštaláciou potrebnej elektrickej kabeláže, ističov alebo rozvádzačov, 
na čo budú potrebné aj rozkopávky a ich následné uvedenie do pôvodného stavu. 
Všetky zariadenia musia byť nové a nepoužívané.  

Po ukončení inštalácie nabíjacích staníc verejný obstarávateľ vyžaduje testovaciu 
prevádzku a následné odovzdanie plne funkčného systému, vrátane všetkých 
povolení potrebných k uvedeniu prevádzky do riadneho užívania. 

S úspešným uchádzačom bude po odovzdaní plne funkčného systému uzavretá 
zmluva o správe a prevádzke nabíjacích staníc v súlade s minimálnymi požiadavkami 
stanovenými v tejto Výzve. 

Minimálne technické požiadavky na 1 nabíjaciu stanicu 

1. 
Charakteristika 

nabíjacej 
stanice 

Samostatne stojaca, 24 hod. denne verejne prístupná 
nabíjacia stanica pre súčasné nabíjanie dvoch 
elektromobilov umiestnená v obci Sečovská Polianka, ul. 
Hlavná, na parcele č. C-KN 1813 v k.ú. Sečovská Polianka. 

2. Typ stanice AC stojanová nabíjacia stanica 

3. 
Počet a typ 
nabíjacích 
konektorov 

2x typ 2 (Mennekes, podľa normy IEC 62196-2 variant 
zásuvka) 

4. 

Max výstupný 
výkon na 1 

nabíjací 
konektor 

22 kW 

5. 
Autentifikácia 

zákazníka 

RFID čítačka kariet s uplatnením kryptografických 
bezpečnostných mechanizmov, ako je to napr. v kartách 
MIFAREDESFire a pod., alebo autentifikácia cez 
internet/mobilnú aplikáciu aj s možnosťou ad hoc platby za 
nabíjanie použitím nástrojov EIM (External Identification 
Means, ako je QR kód, RFID karta alebo kreditná debetná 
karta), a príprava na Plug&Charge (všetky aspekty 
autentifikácie, autorizácie inteligentného riadenia nabíjania 
a účtovanie sa realizujú automaticky po pripojení 
nabíjacieho kábla) RFID čítačka kariet alebo autentifikácia 
cez internet/mobilnú aplikáciu. 
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6. 
Komunikácia s 

back-end 
systémom 

GSM s podporou 3G resp. 4G/internet siete a podpora 
protokolu OCPP 1.6 s možnosťou aktualizácie na vyššie 
verzie. 

7. Parkovanie 
Dve vyhradené parkovacie miesta prislúchajúce k 1 
nabíjacej stanici s príslušným vodorovným a zvislým 
značením - zabezpečí obec na vlastné náklady. 

8. Roaming 

Do troch mesiacov od uvedenia nabíjacej stanice do 
prevádzky musí byť stanica napojená na niektorú z 
medzinárodných roamingových platforiem (rôzne 
roamingové platformy, ktoré pôsobia v Európe, napríklad 
Hubject, Ladenetz, Gireve a iné) - ak nabíjacia stanica nie 
je vybavená platobným terminálom na kreditné a debetné 
platobné karty. Potrebná podpora protokolov pre pripojenie 
do verejnej siete nabíjacích staníc OCPP 1.6 json. 
Možnosť zvoliť ľubovoľného poskytovateľa služby 
verejného nabíjania voľným zadaním parametrov OCPP 
priamo v nabíjacej stanici. 

9. 
Správa o 
využívaní 
stanice 

V privátnej zóne na web sídle správcu internetovej 
aplikácie budú k dispozícii online informácie o využívaní 
nabíjacej stanice s mesačným reportingom spotreby el. 
energie na nabíjanie, počet nabíjacích cyklov, tržieb za 
nabíjanie, priemerná spotreba na jedno nabitie, priemerná 
dĺžka jedného nabíjacieho cyklu, po dobu minimálne 5 
rokov od uvedenia stanice do prevádzky. Meranie odberu 
musí byť pre každý konektor zvlášť. 

10. 
Spôsoby 

platenia za 
nabíjanie 

Nabíjacia stanica musí poskytnúť obidva štandardné 
platobné spôsoby: 
1. tzv. ad-hoc payment systému, umožňujúci platbu za 

službu aj neregistrovaným zákazníkom 
(nediskriminačný prístup) 

2. tzv. membership payment pre registrovaných 
zákazníkov poskytovateľa služby. 

11. 
Funkcia load 
manažment 

Stanica musí zabezpečiť automatické rozdelenie 
celkového nabíjacieho výkonu medzi konektory podľa 
kapacít palubných nabíjačiek pripojených áut. 

12. 
Nabíjací 
program 

Automatická dynamicky sa meniaca voľba nabíjacieho 
programu podľa aktuálneho nabíjacieho výkonu. Potrebmá 
podpora oboch protokolov pre nastavenie maximálnej 
aktuálnej hodnoty nabíjania: BACnet, ModBus TCP. 

13 
Návod na 
použitie 

Zrozumiteľný a intuitívny návod na použitie nabíjacej 
stanice bude neodstrániteľne umiestnený na nabíjacej 
stanici. 
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Rozsah predmetu zákazky, množstvo, špecifikácia stavebných a elektroinštalačných 
prác a ostatné podrobnosti sú ďalej bližšie určené Zadaním - Výkazom výmer (Príloha 
č. 5) a projektovou dokumentáciou č. 20017RS-01 (Príloha č. 4), ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy. Stanovené minimálne parametre jednotlivých 
stavebných objektov uvedené v PD sú záväzné. 

Ak sa vo Výzve uvádza odkaz na špecifikácie výrobkov, umožňuje sa uchádzačom 
predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. s rovnakými alebo lepšími 
výkonnostnými a funkčnými požiadavkami. 

10. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód) 

31610000-5 Elektrické zariadenia pre motory a vozidlá 
31158100-9 Nabíjače batérií 
45310000-3 Elektroinštalačné práce 

11. Predpokladaná hodnota zákazky 

10 147,66 EUR bez DPH.  

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) bola určená na základe autorizovaného 
rozpočtu projektu "Nabíjacie stanice pre elektromobily Sečovská Polianka" a v súlade 
s ustanoveniami § 6 ZVO. 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa a z dotácie 
poskytnutej Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej len poskytovateľ) na základe 
zmluvy č. 11378/2020-4210-52028, ktorá je zverejnená na 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/6029877/.  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na 
výsledok verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je 30 dní od jej 
doručenia verejnému obstarávateľovi. Úhrada sa uskutoční na základe predložených 
faktúr prevodom finančných prostriedkov z účtu verejného obstarávateľa na účet 
dodávateľa. 

13. Obhliadka miesta realizácie 

V prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta plnenia zákazky verejný 
obstarávateľ neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku miesta realizácie 
zákazky, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať 
pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu 
záujemcu. 

Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby, je 
kontaktnou osobou Ing. Slavomír Urban, mobil: 0908488774, e-mail: 
slavomir.urban@secovskapolianka.sk. Obhliadku je možné vykonať najneskôr 24 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6029877/
mailto:slavomir.urban@secovskapolianka.sk
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hodín do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Žiadosť o vykonanie obhliadky musí 
byť doručená najneskôr 36 hodín do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Na 
žiadosti doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. 

14. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov 
voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.  

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa 
§ 32 ods.1 písm. e), podľa ktorého je uchádzač oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu overí:  
• v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie 
(webový portál www.uvo.gov.sk) alebo ekvivalentný zoznam v krajine sídla uchádzača,  
• v Obchodnom registri Slovenskej republiky (webový portál www.orsr.sk) alebo 
ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača,  
• v Živnostenskom registri Slovenskej republiky (webový portál www.zrsr.sk) alebo 
ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača. 
• iné. 

V prípade, že ekvivalentný register v krajine sídla uchádzača nie je dostupný cez 
webový portál, uchádzač predloží originál alebo úradne overenú fotokópiu 
ekvivalentného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.  

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa 
§ 32 ods.1 písm. f) overí:  
• v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie (webový 
portál www.uvo.gov.sk).  

• Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO. V prípade, 
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho 
ponuka hodnotená.  

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ak u neho existuje 
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Túto podmienku účasti môže 
uchádzač preukázať predložením Prílohy č. 3 – Vyhlásenie uchádzača. 

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, splnenie podmienok osobného postavenia 
preukazuje každý člen skupiny samostatne. 

V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti treťou osobou, tá sa 
musí aj reálne podieľať na plnení predmetu zákazky. Uchádzač musí pritom 
preukázať, že bude kapacitami tretej osoby reálne disponovať pri plnení. Uvedená 
skutočnosť musí byť zrejmá z ponuky alebo vysvetlenia ponuky poskytnutou 
uchádzačom. 

 

 

http://www.uvo.gov.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
http://www.uvo.gov.sk/
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15. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia 

Ak na základe vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe tejto Výzvy bude 
stanovená predpokladaná hodnota zákazky zodpovedať finančnému limitu zákazky s 
nízkou hodnotou v zmysle ZVO, v súlade s aktuálnou Jednotnou príručkou pre 
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania 
(ďalej len „Príručka“), budú ponuky jednotlivých uchádzačov zároveň slúžiť ako cenové 
ponuky pre účely výberového konania na civilnú zákazku s nízkou hodnotou, 
ktoré sa ďalej bude riadiť § 117 zákona o verejnom obstarávaní a Príručkou. 

V rámci uvedeného výberového konania je jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk 
najnižšia cena na celý predmet zákazky v EUR s DPH. 

Navrhovanú cenu je potrebné zaokrúhliť na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač predloží 
cenu na viac ako určený počet desatinných miest, bude jeho cena zaokrúhlená v 
zmysle všeobecných platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t.j. od číslice 5 - vrátane sa 
bude zaokrúhľovať smerom nahor). 

Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: poradový systém. 

Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie uchádzačov na 
základe kritéria na vyhodnotenie ponúk; od najnižšej celkovej ceny v EUR s DPH 
(ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu v EUR s DPH 
(najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk) a vyhodnotí splnenie 
zadefinovaných podmienok účasti v tejto Výzve a požiadaviek na predmet zákazky iba 
u uchádzača, ktorý sa svojou cenovou ponukou umiestnil na 1. mieste v poradí. 

16. Vyhodnotenie ponúk 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk 
z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení 
ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý 
sa v hodnotení na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste 
v poradí. 

Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne 
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača 
v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí 
spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, splnenia požiadaviek na ponuku a splnenia 
podmienok účasti bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 
obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk s informáciou, že uspel 
a zároveň ho vyzve k uzatvoreniu zmluvného vzťahu.  

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, 
ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na 
úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.  

V prípade ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže 
v zmysle §56 ods. 9 ZVO uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý 
v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť 
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zmluvu, môže verejný obstarávateľ na uzavretie zmluvy vyzvať uchádzača, ktorý sa 
umiestnil ako tretí v poradí. 

17. Výsledok verejného obstarávania 

Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva, uzavretá podľa § 409 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Uzavretá 
zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným 
uchádzačom. 

Predpokladaná dĺžka trvania zákazky: 60 mesiacov 

18. Požadovaný obsah ponuky 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

- Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača – vyplnené a potvrdené štatutárnym 
zástupcom alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača, 

- Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria – vyplnené a potvrdené štatutárnym 
zástupcom alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača, 

- Príloha č. 3 – Vyhlásenie uchádzača – vyplnené a potvrdené štatutárnym 
zástupcom alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača, 

- Príloha č. 5 – Zadanie - Výkaz výmer - rozpočet stavby s kalkuláciou ceny – 
vyplnený výkaz výmer podľa jednotlivých položiek potvrdený oprávnenou osobou 
konať v mene uchádzača *, 
* Upozornenie: 
Ocenený výkaz výmer – rozpočet stavby s kalkuláciou ceny – vyplnený výkaz výmer 
všetkých objektov stavby podľa jednotlivých položiek v tlačenej forme potvrdený 
oprávnenou osobou konať v mene uchádzača (jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na 
dve desatinné miesta); všetky položky výkazu výmer musia byť ocenené ako súčin 
množstva mernej jednotky a jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve desatinné miesta; 
uchádzač musí vyplniť výkaz výmer v plnom rozsahu; žiadna z položiek nesmie byť nulová. 
Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu výmer a zároveň sa zakazuje výkaz 
výmer akokoľvek pozmeňovať (poradie položiek, vkladanie dodatočných položiek a pod.), 
okrem prípadného zvýrazneného doplnenia textu položiek, v ktorých uchádzač použije 
ekvivalent výrobku, materiálu (s rovnakými alebo lepšími výkonnostnými a funkčnými 
požiadavkami) a pod. Pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený výkaz 
výmer záväzný. 

- Presný názov, typ ponúkaného výrobku a jeho technická špecifikácia, vrátane  
vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých 
parametrov špecifikácie (požiadaviek) tovaru stanovených žiadateľom - táto 
požiadavka slúži na vyhodnotenie minimálnych požiadaviek verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky, ktoré požaduje. Uchádzač vo svojej ponuke 
presne špecifikuje ponúkaný predmet zákazky, aby verejný obstarávateľ mohol 
vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky. Z predložených podkladov 
musí byť jasné, ako ponuka spĺňa požadované parametre, charakteristiky a 
požiadavky na predmet zákazky. Doklady vhodné na preukázanie tejto skutočnosti: 
napr. katalógové/produktové listy ponúkaného tovaru, prospekty, priamy odkaz na 
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webovú adresu, kde sa vyššie uvedené dokumenty nachádzajú a pod.  

Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať 
len od úspešného uchádzača. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, 
ktoré po doplnení 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.  

Ak uchádzač nesplní požiadavky podľa tohto bodu Výzvy, bude z verejného 
obstarávania vylúčený. 

19. Lehota na predkladanie ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 11.02.2022 do 10.00 hod.   

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ 
nebude prihliadať a nebudú akceptované. 

20. Lehota viazanosti ponúk 

Do 31.05.2022.   

21. Spôsob a miesto na predloženie ponúk 

Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. 

Uchádzač doručí svoju ponuky elektronicky na e-mailovú adresu 
slavomir.urban@secovskapolianka.sk.  

Do predmetu správy uvedie: Nabíjacie stanice Sečovská Polianka  -   §117 ZVO 

Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

22. Cena, spôsob určenia ceny (odplaty) 

Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (EUR / €). 

V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s 
realizáciou predmetu zákazky.  

Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
- výška a sadzba DPH 
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie cenu bez DPH a na túto skutočnosť 
upozorní v ponuke. 
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23. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 

Dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad 
alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku.  

24. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v 

tejto Výzve, 
- predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v 

rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené. 

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 
dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 
dotácie, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok 
zmluvy o poskytnutí dotácie a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 
spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v 
zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný zverejňovať 
informácie. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením 
uzavretej zmluvy a relevantných informácií podľa § 117 ZVO. Tento súhlas úspešný 
uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez 
časového obmedzenia. 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečovaná 
písomne, t.j. e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú adresu 
osoby určenej pre proces verejného obstarávania, resp. e-mailová adresa kontaktnej 
osoby pre VO (slavomir.urban@secovskapolianka.sk). Cez uvedenú adresu bude 
prebiehať všetka korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / 
uchádzačmi (žiadosti o vysvetlenie, informácia o vyhodnotení ponúk a iné). 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom / uchádzačom odoslať na e-mailovú 
adresu protistrany e-mail s potvrdením o doručení každej e-mailovej 
korešpondencie (správy). 
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25. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk 

V Sečovskej Polianke, dňa 01.02.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        ................................................................ 

v.r. Michal Urban 
starosta obce 

 
 
 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača 
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č. 3 – Vyhlásenie uchádzača 
Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia  
Príloha č. 5 – Zadanie - Výkaz výmer 
Príloha č. 6 – Návrh zmluvy 
Príloha č. 7 – Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby 
 


