
Výzva na predkladanie ponúk  
 
pre zákazku zadávanú prijímateľom, ktorému verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných 

prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP 
 

1. Prijímateľ: 

Názov prijímateľa:      II. Rákóczi Ferenc, n.o. 

Sídlo:        F. Rákócziho 102/32, 076 32  Borša 

IČO:        51208261 

DIČ:       2120629643 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko):    PhDr. Katarína Uličná 

tel. č. kontaktnej osoby:     +421 911 295 519 

e-mail kontaktnej osoby:     katarina.ulicna@ultimaratio.sk 

adresa hlavnej stránky prijímateľa /URL/:   https://www.borsikastely.eu/sk/ 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu: 

Osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na uskutočnenie 

stavebných prác z NFP (nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby). 

 

3. Názov zákazky:  

Rozvoj cestovného ruchu v okolí Rákócziho kaštieľa v Borši 

 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce):   stavebné práce 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:  

Miesto realizácie:  parcela číslo: 933, 932/7,  Katastrálne územie: Borša. 

 

6. Výsledok obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 

podmienky):  zmluva o dielo 

Platobné podmienky a termíny úhrad sú uvedené v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí Prílohu č. 3  tejto 

výzvy. 

 

7. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je revitalizácia územia v okolí pamiatkovo chráneného Rákócziho kaštieľa v Borši.  

Členenie stavby: 

S 01 – Krajinársky realizačný projekt 

S 01.1 - Práce krajinnej architektúry 

S 01.2 – Vyvýšené náučné chodníky a odpočívadlá 

S 01.3 – Kuchynská záhrada  - studňa nebude predmetom realizácie stavebných prác - na 

základe geologického prieskumu boli vykonané vrty, ktoré preukázali nedostatočnú výdatnosť 

vody 

Náhradou za studňu bude vybudovaný zavlažovací systém napojený na existujúci vrt (uvedené 

vo výkresoch: Borsi_interreg_DUR-SITUÁCIA_594x600_1000, Borsi_REZY_DUR-

02_REZ_KANAL(1050x297), Borsi_REZY_DUR-03_REZ_TEPLOVOD(1050x297), 

Borsi_REZY_DUR-04_SKLADBY(A3) 

S 02 – Revitalizácia jazera v Boršanskom lese 



 S 02.1 – Rehabilitácia jazera 

S 03 – Výtlakové potrubie 

S 04 – Napájacie gravitačné potrubie  

S 05 – Detské ihrisko 

 I – Príprava plochy a búranie 

 II – Zemné práce 

 III – Základové a obkladačské práce 

 IV – Hracie prvky 

 V – Zariadenia, prostriedky 

 VI – Výsadbové a dokončovacie práce  

 

Obstarávanie sa realizuje k projektu: Promoting the Borsi Castle by developing networked touristic 

attractions to be delivered by the II. Rákóczi Ferenc non-profit organisation and the local authority of 

Sátoraljaújhely (Číslo Zmluvy o poskytnutí FP z EFRR: SKHU/1902/1.1/064). 

 

Realizácia predmetu zákazky pozostáva z: 

• realizácie diela podľa Výkazu výmer a Projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 a 2) 

• záručná doba 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela. 

 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. 

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ 

produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto 

produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že 

ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a 

funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené 

zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže potenciálny 

dodávateľ predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.  

Na základe opisu predmetu zákazky potenciálny dodávateľ vypracuje a vo svojej ponuke 

predloží: 

1. Ocenený výkaz výmer – doplnený potenciálnym dodávateľom o identifikáciu konkrétnych výrobkov 

ponúkaných potenciálnym dodávateľom. Vo výkaze výmer potenciálny dodávateľ uvedie konkrétne 

typy, ktoré potenciálny dodávateľ hodlá pri realizácii zákazky použiť. Potenciálny dodávateľ ocení 

položky uvedené v Prílohe č.1 na základe potenciálnym dodávateľom ponúkaných výrobkov, v súlade 

s požiadavkami uvedenými v Projektovej dokumentácii, ktoré hodlá pri realizácii diela použiť. 

Poznámka: V prípade keď výzva na predkladanie ponúk a jej prílohy obsahujú definíciu konkrétneho 

výrobku a výrobcu pre daný výrobok a zároveň potenciálny dodávateľ hodlá dodať zhodný výrobok od 

toho istého výrobcu, postačí, keď potenciálny dodávateľ vo svojej ponuke potvrdí, že sa zaväzuje dodať 

rovnaký produkt od rovnakého výrobcu. Túto informáciu uvedie v danom riadku výkazu výmer.  

Pre potreby kontroly obstarávania je potenciálny dodávateľ povinný predložiť prijímateľovi ocenený 

výkaz výmer vo formáte .xls a .pdf 

Ocenený výkaz výmer sa stane prílohou zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a úspešným 

dodávateľom. 



2. Časový plán výstavby rozpracovaný na jednotlivé dni  a na jednotlivé (atomické) pracovné úkony a 

aktivity, spracovaný vo forme Ganttovho diagramu s vyznačením logických nadväzností jednotlivých 

atomických pracovných aktivít, alebo v ekvivalentne deskriptívnej forme.  

Za atomické sa budú považovať také úkony a aktivity, ktoré sú súvisle vykonávané jedným 

pracovníkom, resp. pracovnou skupinou tak, že výsledok takéhoto úkonu alebo aktivity je z hľadiska 

realizácie časového plánu hodnotený binárne (ukončený/neukončený). 

Vypracovanie časového plánu výstavby, spočíva v časovej postupnosti výstavby jednotlivých 

pracovných úkonov a aktivít, v rámci ktorých je potrebné zohľadniť kapacity uchádzača - technologické 

zariadenia, stroje, materiály či nasadenie osôb atď. 

Časový plán  vypracovaný Uchádzačom v rámci verejného obstarávania bude po nadobudnutí účinnosti 

Zmluvy  uchádzačom aktualizovaný do 10 dní odo dňa písomného vyzvania verejným obstarávateľom. 

Pod aktualizáciou sa rozumie, že víťazný uchádzač uvedie v aktualizovanom časovom pláne presné 

dátumy začatia a ukončenia jednotlivých pracovných úkonov/aktivít  (počnúc dňom prevzatia 

staveniska) bez zmeny doby trvania jednotlivých úkonov/aktivít ako aj bez zmeny doby realizácie 

celého predmetu obstarávania. 

Časový plán výstavby  sa stane prílohou zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným 

uchádzačom. 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

45112700-2 Terénne úpravy 

45112712-9 Terénne úpravy záhrad 

45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 

45236230-1 Stavebné práce na stavbe plôch pre záhrady 

45212120-3 Stavebné práce na objektoch tematických parkov 

50514200-3 Opravy a údržba nádrží 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 777 680,36 EUR bez DPH   

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020 na realizáciu projektu: SKHU/1902/1.1/064 pre projekt: 

Promoting the Borsi Castle by developing networked touristic attractions to be delivered by the II. 

Rákóczi Ferenc non-profit organisation and the local authority of Sátoraljaújhely a z vlastných zdrojov 

prijímateľa. 

Platobné dojednania sú uvedené v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí Prílohu  č.  3 tejto Výzvy. 

 

11. Podmienky účasti: 

Potenciálny dodávateľ musí mať oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

 

Potenciálny dodávateľ v ponuke predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu (kópia), ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

 

Ak potenciálny dodávateľ má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej 

republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva predmetný doklad alebo 



nevydáva ani rovnocenný doklad, možno predmetný doklad nahradiť čestným vyhlásením podľa 

predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

Ak právo štátu potenciálneho dodávateľa so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom 

mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť 

vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo 

obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu potenciálneho dodávateľa. 

 

Úspešný dodávateľ najneskôr v čase uzavretia zmluvy o dielo uvedie údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do RPVS.  

 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  

Prijímateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe najnižšej celkovej ceny 

za predmet zákazky v EUR bez DPH.  

Úspešným dodávateľom sa stane ten dodávateľ, ktorého platná ponuka bude mať najnižšiu celkovú cenu 

za predmet zákazky v EUR bez DPH. Dodávateľ predloží svoj návrh na plnenie kritérií podpísaný a 

doplnený formulár podľa Prílohy č. 4 Návrh na plnenie kritérií. 

Ak potenciálny dodávateľ nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:    10.6.2022       do: 24:00 hod. 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk prijímateľ nebude prihliadať. 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky s obsahom podľa bodu 15. tejto Výzvy musia predložené elektronicky e-mailom na e-mail: 

katarina.ulicna@ultimaratio.sk 

 

15. Požadovaný obsah ponuky:  

- Ocenený výkaz výmer - Príloha č. 1 vyplnená potenciálnym  dodávateľom 

-  Časový plán výstavby 

- Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

(kópia), ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

- Ďalšie doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti - ak sa v bode 11. vyžadujú  

- Ponuku (všetky jej dokumenty) je potrebné predložiť s podpis potenciálneho dodávateľa, jeho 

štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu potenciálneho dodávateľa, ktorý je oprávnený konať 

v mene potenciálneho dodávateľa v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení 

podnikať, t. j. podľa toho, kto za potenciálneho dodávateľa koná navonok. 

- Návrh  Zmluvy o dielo s prílohami, ktorá tvorí Prílohu č. 3 výzvy, s podpis potenciálneho 

dodávateľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu potenciálneho dodávateľa, ktorý je 

oprávnený konať v mene potenciálneho dodávateľa v záväzkových vzťahoch v súlade s 

dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za potenciálneho dodávateľa koná 

navonok, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto výzvy.  

- Informácie o subdodávateľoch – Príloha č. 5 (predkladá len úspešný dodávateľ k podpisu 

zmluvy o dielo) 

 

 



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 dodávateľa, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.  

 

Prijímateľ požiada dodávateľa o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených v ponuke, ak 

z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienok účasti alebo splnenie 

požiadaviek na predmet zákazky. Ak dodávateľ v lehote určenej prijímateľom nedoručí vysvetlenie 

alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa 

záverov prijímateľa nespĺňa podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, prijímateľ ponuku 

dodávateľa vylúči a vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho 

dodávateľa v poradí.  

 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento 

sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť 

predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka (nevyžaduje sa 

úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  

Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020 

 

 

19. Zrušenie zákazky: 

Prijímateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak: 

a) ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, 

b) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie a v prípade, ak cena úspešného 

dodávateľa prevýši predpokladanú hodnotu zákazky 

 

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 31.5.2022 

 

 

 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1. – Výkaz výmer 

Príloha č. 2  – Projektová dokumentácia (Príloha č. 2 - Detské ihrisko, Príloha č. 2 - Projektová 

dokumentácia_1, Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia_2) 

Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo 

Príloha č. 4 – Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 5 – Informácie o subdodávateľoch (predkladá len úspešný dodávateľ k podpisu zmluvy o 

dielo) 

 

 


