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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY  PRE ZÁKAZKU S 

NÍZKOU HODNOTOU  

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

  

Názov organizácie:     Obec Krajná Bystrá  

Sídlo:                           Krajná Bystrá, 82, 090 05 Krajná Bystrá 

IČO:                             00 330 591 

DIČ:                             2020808691 

Štatutárny zástupca:     Ján Štefanco – starosta obce 

Telefón:                       +421 907 973 639 

E-mail:                         starosta@krajnabystra.sk 

Internetová stránka:     https://krajnabystra.sk/  

Kontaktná osoba:         Bc. Peter Štefanco, pracovník obecného úradu  

Telefonický kontakt:    +421 (0) 54 75 933 22 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na 

internetovej adrese (URL): https://krajnabystra.sk/verejne-obstaravanie/ 

 

 

2. Názov zákazky   

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie.“ 

 

  Druh zákazky: Stavebné práce 

 

  CPV: 45000000-7 Stavebné práce 

 45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 

 45233142-6 Práce na oprave ciest 

 

 

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky, minimálne požiadavky na predmet 

zákazky  

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s rekonštrukciou a úpravou miestnej 

komunikácie v dvoch úsekoch v obci Krajná Bystrá.  

 

Stavba má nasledovné stavebné objekty: 

SO01 – úsek č. 1 –  60x3,5 bm 

SO02 – úsek č. 2 – Cez most -  50x2,5 bm 

 

Podrobný opis a špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 – Výkaz výmer tejto 

Výzvy.   
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4. Predpokladaná hodnota zákazky  

9 231,47 EUR bez DPH   

  

  

5. Trvanie zmluvy, alebo lehota na dodanie predmetu zákazky  

Začatie: 04/2021 

Ukončenie: 08/2021 

 

 

6. Financovanie zákazky  

Zákazka bude financovaná z dotácie poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky a z 

vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Lehota 

splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry.  

 

 

7. Podmienky účasti  

§ 32 Osobné postavenie 

 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) 

a f) zákona o verejnom obstarávaní: 

- písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu, 

- písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

 

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

 

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f)  zákona o verejnom obstarávaní bude uchádzač 

dokladovať predložením originálu Čestného vyhlásenia o neuložení zákazu účasti vo verejnom 

obstarávaní podľa Prílohy č. 3 tejto Výzvy. 

 

Obec neuzatvorí zmluvu s takým uchádzačom:  

- ktorý nespĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa ustanovení § 32 odsek 1 písm. 

e), f) zákona o verejnom obstarávaní,  

- u ktorého existuje dôvod na vylúčenie z verejného obstarávania podľa ustanovení § 40 odsek 6 

písmeno f) zákona o verejnom obstarávaní za súčasného dodržiavania ustanovení § 11 zákona 

o verejnom obstarávaní. 
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8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a variantné riešenie 

Predmet zákazky sa nečlení na samostatné časti. Cenová ponuka musí byť predložená ako celok na celý 

predmet zákazky úsekov č. 1 a č. 2. Variantné riešenie sa neumožňuje. 

 

 

9. Obhliadka miesta 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zhotovenia predmetu zákazky tak , aby si sami 

overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebné na prípravu, spracovanie cenovej ponuky 

a samotnú realizáciu stavebných prác. V prípade záujmu je nutné si obhliadku miesta zhotovenia 

predmetu zákazky dohodnúť priamo so štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa: Ján Štefanco– 

starosta obce ( tel.:+421 907 973 639). Účasť na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa 

nezúčastní obhliadky, môže predložiť ponuku. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu 

záujemcu/uchádzača. 

 

 

10. Obsah cenovej ponuky a povinné prílohy k cenovej ponuke  

Cenová ponuka musí obsahovať:   

a) Vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača dokument Návrh na plnenie 

kritérií podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy – predložený ako scan originálu vo formáte „pdf.“ ; 

 

b) Vyplnený a podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača ocenený Výkaz výmer podľa 

Prílohy č. 1 tejto Výzvy – predložený ako scan originálu vo formáte „pdf.“ ; 

 

c) Vyplnené a podpísané  osobou oprávnenou konať za uchádzača Čestné vyhlásenie podľa 

Prílohy č. 3 tejto Výzvy – predložené ako scan originálu vo formáte „pdf.“ ; 

 

d) Doklad o oprávnení podnikať s predmetom zákazky – predložený ako scan orginálu vo formáte 

„pdf.“. 

 

Uchádzač Návrh zmluvy o dielo NEVYPĹŇA do cenovej ponuky. Návrh Zmluvy o dielo slúži 

uchádzačovi iba na oboznámenie sa s obchodnými podmienkami. 

 

 

11. Predkladanie cenových ponúk  

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk vo formáte „pdf.“ na kontaktnú e-

mailovú adresu obce: starosta@krajnabystra.sk  

 

Do predmetu e-mailu verejný obstarávateľ požaduje uviesť: „PONUKA NEOTVÁRAŤ: 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie“ 

 

UPOZORNENIE: E-mail s cenovou ponukou doručený po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 

NEBUDE otvorený a bude sa naň hľadieť, akoby ani nebol predložený.  

 

 

12. Lehota na predkladanie cenových ponúk  

Cenovú ponuku je potrebné doručiť do 17.08.2020  do 15:00 hod.   
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13. Lehota viazanosti cenových ponúk  

Ponuka bude platná do: 31.08.2021 

  

 

14. Kritériá na vyhodnocovanie cenových ponúk  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH na celý predmet zákazky. 

V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. Pravidlo uplatnenia kritéria 

vyhodnotenia ponúk: poradový systém. Ponuke s najnižšou celkovou cenou na predmet zákazky bude 

priradené prvé miesto, ostatným ponukám druhé, tretie atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá 

sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými. 

 

 

15. Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk   

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční  dňa 17.08.2020 o 15:30 hod. v kancelárii starostu 

obce. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritérií stanovených  na vyhodnotenie ponúk. Úspešná bude 

ponuka na prvom mieste v poradí.  

  

 

16. Ďalšie informácie  

Informácia o vyhodnotení ponúk bude zaslaná na e-mailové adresy uchádzačov. 

  

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania 

zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.  

 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo bude uzavretá 

v súlade s podmienkami súťažných podkladov a ponukou úspešného uchádzača. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky 

budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo inak nevýhodné pre verejného 

obstarávateľa.  

  

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Výkaz výmer 

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO 

Príloha č. 4 – Návrh Zmluvy o dielo 

              

 

  

V Krajnej Bystrej, dňa  06.08.2020  

  

       _______________________  

        Ján Štefanco 

                                                                          štatutárny zástupca verejného obstarávateľa 


