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Výzva na predloženie ponuky 

LUNA, n.o. 

Nábrežná 1635/8, 911 01 Trenčín 

 

  

LUNA, n.o., Nábrežná 1635/8, 911 01 Trenčín (ďalej len „prijímateľ“), si Vás v rámci projektu „LUNA 

n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne“, číslo projektu DGV02018, realizovaného v rámci programu 

„Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 

– 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky dovoľuje požiadať o predloženie ponuky na nižšie 

špecifikovaný predmet zákazky  

„Výstavba terapeutickej záhrady“ 

 

1. Identifikácia prijímateľa:     LUNA, n.o. 
Nábrežná 1635/8, 911 01 Trenčín 

Štatutárny zástupca:      Mgr. Hana Štrbová, riaditeľka 
IČO:            45736057 
DIČ:              2023317659 
IČ DPH:        nie sme platiteľ DPH 
Tel.:              +421 905 33 77 69 
E-mail:          ha.strbova@gmail.com 
Internetová stránka:    www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk 
Kontaktná osoba:     VEO, s.r.o., Ing. Pavel Scheber 
      +421 903 847 739 
      scheber.veo@gmail.com  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  elektronicky na adresu scheber.veo@gmail.com  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  Ing. Pavel Scheber 

4. Predmet obstarávania:  

CPV:  77300000-3   Záhradnícke služby 

SLUŽBA – Výstavba terapeutickej záhrady 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

Predmetom zákazky je vytvorenie terapeutickej záhrady. Podrobná minimálna špecifikácia sa nachádza 
v Prílohe č. 1 (Návrh na plnenie kritéria - položkový rozpočet) a Prílohe č. 2 (Pôdorysný plán). 
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7. Predpokladaná hodnota zákazky:      n/a      EUR bez DPH 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  parcela prijímateľa v katastri mesta Trenčín; z dôvodu utajenia 
bude presné miesto realizácie oznámené iba úspešnému uchádzačovi t.j. zhotoviteľovi pri podpise zmluvy 
o dielo. Lehota dodania je do 60 kalendárnych dní odo dňa vystavenia písomnej objednávky po nadobudnutí 
účinnosti zmluvy. 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: viď bod 8.  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: irelevantné 

11. Financovanie predmetu zákazky: Nórsky finančný mechanizmus 2014 – 2021 a štátny rozpočet Slovenskej 
republiky; program  „Domáce a rodovo podmienené násilie“; projekt „LUNA n.o. bezpečný ženský domov v 
Trenčíne“, číslo projektu DGV02018. 

12. Lehota na predloženie ponuky: 28.6.2022 , 18:00  

13. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky – e-mailom (ako sken podpísaných dokumentov, v 
needitovateľnom formáte, napr. PDF) na adresu scheber.veo@gmail.com 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: Celková cena 
predmetu zákazky v EUR s DPH na dve desatinné miesta, vrátane všetkých vedľajších súvisiacich výdavkov s 
predmetom zákazky. 

Hodnotí sa celý predmet obstarávania – cena celkom v EUR s DPH na dve desatinné miesta. Ak nie je uchádzač 
platiteľom DPH, hodnotí sa cena celkom. 

Poradové číslo 1 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou celkom v EUR s DPH a pri 
ostatných ponukách sa určí poradové číslo v závislosti od výšky celkovej ceny od najnižšej (najnižšie poradové 
číslo) po najvyššiu (najvyššie poradové číslo). 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou, t.j. s najnižším poradovaným číslom 1, za 
súčasného splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. 

15. Podmienky účasti:  
Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ZVO) musí byť uchádzač oprávnený 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 
 

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre 
verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO, túto skutočnosť si overí prijímateľ sám na webovej stránke Úradu pre 
verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude 
jeho ponuka hodnotená. 

U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa §40 ods.6, písm. f) ZVO. Splnenie podmienky 
uchádzač dokladuje podpísaním vyhlásenia o konflikte záujmov, ktoré je súčasťou Prílohy č. 1. 

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  
a. Obhliadka miesta poskytnutia služby nie je potrebná, obsahom prílohy č. 2 je pôdorysný plán 

a fotodokumentácia súčasného stavu. 
b. Uchádzač predloží svoju ponuku: 

i. vyplnením Prílohy č.1 k tejto výzve – uvedením podrobností o svojej cenovej ponuke, 
svojich identifikačných údajov, pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby 

ii. uchádzač nie je povinný vo svojej ponuke predkladať výpis oprávnenia dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky 
– prijímateľ si predmetnú skutočnosť overí sám z verejne dostupnej databázy 

iii. uchádzač nie je povinný vo svojej ponuke predkladať podpísaný návrh Zmluvy o dielo, 
ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto výzvy – predložením svojej ponuky uchádzač bez výhrad 
akceptuje predložený návrh Zmluvy o dielo. 
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iv. dokument uvedený v bode (i.) uchádzač vypíše, podpíše a naskenovaný zašle v podľa 
pokynov v bodoch 2, 12 a 13 

c. Ceny v ponuke sa uvádzajú v mene EUR zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 
d. Cena za MJ bude slúžiť ako podklad pre fakturáciu jednotlivých tovarov alebo služieb. 
e. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov. 
f. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, 

že nie je platiteľom DPH, uchádzač vo svojej ponuke upozorní. 
g. Za doručenú je považovaná ponuka doručená do uplynutia lehoty na jej predloženie elektronicky – 

emailom. 
h. Ponuky zasielajte v slovenskom alebo českom jazyku. Ponuky zaslané v inom jazyku musia byť 

úradne preložené do slovenského jazyka. 
i. Neumožňuje sa predloženie variantného riešenia. 
j. Ponuky doručené prijímateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Prijímateľ 

eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu obstarávania a uchováva ich v zmysle 
aktuálne platného zákona o VO. 

k. Úspešný uchádzač najneskôr v čase prijatia objednávky 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 registra 
partnerov verejného sektora (RPVS). 

l. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s dodávateľom alebo 
dodávateľmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS, alebo ktorých 
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú RPVS. 

17. Otváranie ponúk: 28.6.2022 , 18:01; Zárieč-Keblov 271, 013 32 Svederník 

18. Postup pri otváraní ponúk: Na otváraní ponúk je možné sa zúčastniť štatutárnym zástupcom všetkých 
uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca môže byť na 
otváraní ponúk zastúpený aj inou splnomocneniu osobou. Takéto splnomocnenie musí obsahovať úradne 
overený podpis štatutárneho zástupcu. Každá osoba zúčastnená na otváraní ponúk sa musí preukázať 
dokladom nie starším ako 3 mesiace (originálom alebo overenou fotokópiu), ktorý uchádzača oprávňuje 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (u právnických osôb napr. výpis z 
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra) a preukazom totožnosti)  

19. Lehota viazanosti ponúk: 31.10.2022 

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

Ing. Pavel Scheber; scheber.veo@gmail.com  

21. Ďalšie informácie prijímateľa: 

Objednávateľ (t.j. prijímateľ) preddavky neposkytuje. 
 
Celý zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami obchodného zákonníka. 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania špecifikovaný v Opise predmetu zákazky, 
zákazku nie je možné deliť na časti. 

Vyhodnocovanie ponúk prebehne tzv. superreverzným spôsobom, t.j. po prvotnom vyhodnotení cien (t.j. 
návrhov na plnenie kritéria uvedených v Prílohe č. 1) bude ďalej hodnotená iba ponuka uchádzača, ktorého 
ponuka sa v predbežnom hodnotení podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk (bod 14 tejto Výzvy) umiestnila na 
prvom mieste v poradí. U tohto uchádzača bude ďalej posúdené splnenie podmienok účasti a požiadaviek na 
predmet zákazky. V prípade, ak tento uchádzač splní podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky, 
bude s daným uchádzačom podpísaná Zmluva o dielo. V prípade ak uchádzač, ktorého ponuka bola 
vyhodnotená ako prvá v poradí nesplní podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky alebo odmietne 
podpísať zmluvu, bude následne vyhodnocovaná ponuka uchádzača, ktorá sa v predbežnom poradí 
umiestnila na druhom mieste v poradí. Primerane sa bude postupovať, ak uchádzač, ktorého ponuka sa 
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predbežnom poradí umiestnila na druhom mieste v poradí nesplní podmienky účasti, požiadavky na predmet 
zákazky alebo odmietne uzavrieť zmluvu. 

 

Po každom takomto kole vyhodnotenia ponúk prijímateľ bude e-mailom zasielať informáciu o vyhodnotení 
ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk, vrátane 
identifikácie úspešného uchádzača a dôvodov prijatia jeho ponuky. 

Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi. 

Prijímateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo, nadobúdajúcu platnosť dňom jej podpisu 
a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia. Zmluva o dielo bude s úspešným uchádzačom podpísaná 
až po kontrole procesu obstarávania (zadávania zákazky) zo strany správcu programu za predpokladu, že 
správca programu v procese obstarávania (zadávania zákazky) neidentifikuje také porušenia pravidiel, ktoré 
má alebo by mohlo mať vplyv na výsledok obstarávania (zadávania zákazky). V prípade nenaplnenia 
uvedeného predpokladu si prijímateľ vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky a neuzavrieť 
Zmluvu o dielo so žiadnym uchádzačom. 

Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu 
pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný 
mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom 
oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom 
povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú 
dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

Zmluva sa bude uzatvárať v rámci projektu LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne, financovaného z 
Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva o dielo, ako aj všetky jej prípadné dodatky, môže byť 
zverejnená na webovom sídle správcu programu a/alebo webovom sídle objednávateľa. 

 

Dňa  12.6.2022 

 

Vopred ďakujeme za predloženie cenovej ponuky! 

S úctou 

 

 

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

Ing. Pavel Scheber, v.r. 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 



                                                   LUNA, n. o., Nábrežná 8, 911 01  Trenčín 

 

 

www.bezpecnyzenskydomtrencin.sk                                                       e-mail: bzdluna@gmail.com                         
telefón: 0908 466 100                                  Korešpondenčná adresa: P.O.BOX 124,  911 01  Trenčín 1 

Príloha č. 2: Pôdorysný plán a fotodokumentácia súčasného stavu 

Príloha č. 3: Obchodné podmienky (Zmluva o dielo) 


