
Obec Chrasť nad Hornádom  
053 63  Chrasť nad Hornádom 165 

 

 
 

V   Ý   Z   V  A  
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky 

 

OPRAVY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 

(STAVEBNÉ PRÁCE) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov organizácie:                                 OBEC CHRASŤ NAD HORNÁDOM 
Adresa organizácie:                                053 63  Chrasť nad Hornádom 165 
v zastúpení:                                             Marián Melega, starosta obce 
IČO:                                                           00 329 177 
Internetová adresa organizácie (URL):  http://www.chrastnadhornadom.sk/ 
E-mail:                                                       starosta@chrastnadhornadom.sk 
 
Kontaktná osoba:                                   Ing. Janka Pokryvková 
Adresa:                                                     Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves 
Telefón:                                                     +421905 713 570 
E-mail:                                                       jana.pokryvkova@gmail.com 
 

2. Druh predmetu obstarávania: stavebné práce 
 

3. Názov predmetu zákazky:  OPRAVY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 26 684,68 Eur bez DPH 
 

5. Typ  zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov resp. formou objednávky. 
 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Chrasť nad Hornádom 
 

7. Podrobný opis predmetu zákazky:  
Cieľom opráv miestnych komunikácií je zabrániť degradovaniu a znehodnocovaniu miestnych 
komunikácií. Predmetom zákazky je oprava miestnych komunikácií v dvoch častiach obce: 
1. časť – ku kamenárstvu v rozsahu 675 m2 
2. časť – pri základnej škole v rozsahu 476 m2  
Podrobný popis prác je podrobne opísaný vo výkaze výmer (zadanie), ktorý je prílohou výzvy.   

 



8. Obhliadka predmetu zákazky:  
Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta poskytnutia prác, aby si sami overili a získali 
potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky v termíne do 14.09.2018.  
Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, 
dostanú informácie  u kontaktnej osoby na adrese uvedenej v bode 1. 

 
9. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa 

 
10. Variantné riešenie: neumožňuje sa 
 
11. Lehota na realizáciu predmetu zákazky: 3 mesiace  
 
12. Lehota na predloženie ponuky uplynie: 18.09.2018 o 12.00 hod. 
 
13. Označenie obálky ponuky:  

Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
 adresa verejného obstarávateľa, 
 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
 označenie “verejná súťaž – neotvárať”, 
 označenie heslom verejnej súťaže „Opravy MK v obci Chrasť nad Hornádom“. 
 

14. Miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1  
 

15. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky na e-mail: 
jana.pokryvkova@gmail.com vrátane požadovaných dokladov a dokumentov skenovaných vo 
formáte .PDF, .JPEG a pod.  

 
16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 

najnižšia cena s DPH 
 

17. Podmienky účasti uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní:  
Uchádzač musí splniť podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)  zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov t.j. uchádzačje oprávnený 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 
 

18. Obchodné podmienky financovania predmetu zákazky: 
Uchádzač predloží vo svojej ponuke doplnený návrh Zmluvy o dielo (príloha č. 2) podľa tejto časti 
súťažných podkladov, doplnený o návrh na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk, 
vrátane svojich identifikačných údajov. Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom 
uchádzača resp. oprávneným zástupcom uchádzača ako súhlas s obsahom tejto zmluvy.  
Uchádzač môže doplniť do svojho návrhu len také ustanovenia, ktoré nie sú v rozpore s Výzvou 
na predloženie ponuky a zároveň nesmie doplniť také údaje, ktoré by znevýhodňovali verejného 
obstarávateľa.  Súčasťou návrhu zmluvy, ktorú uchádzač predloží v ponuke musí byť ako príloha 
aj položkovitý rozpočet diela vyhotovený uchádzačom s cenou diela, ktorá bude uvedená aj v 
návrhu zmluvy.  



19. Pokyny na zostavenie ponuky a obsah ponuky:  
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
 sadzba DPH a výška DPH, 
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
Ak uchádzač  nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať 
všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky podľa   opisu predmetu zákazky.  
 

20. Obsah ponuky: Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady:  
a) Identifikačné údaje uchádzača  
b) Rozpočet – vyplnené zadanie 
c) Návrh Zmluvy o dielo 
d) Kópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce 
 

21. Jazyk ponuky: 
Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka. 
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme 
 

22. Otváranie ponúk:  
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 18.09.2018 na obecnom úrade v kancelárii p. starostu obce 
(adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy). Bezprostredne po otváraní bude nasledovať 
vyhodnotenie ponúk, z ktorého bude spísaná zápisnica a následne bude odoslané oznámenie 
o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku. 
 

23. Platnosť ponuky: do 31.12.2018 
 
24. Financovanie predmetu zákazky a podmienky financovania: Predmet obstarávania bude 

financovaný  z vlastných zdrojov obce.  
 
25. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa – vyhodnotenie cenových ponúk pri ich využití pre 

zadávanie zákazky s nízkou hodnotou: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v 
prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v 
rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo budú z iných dôvodov 
neprijateľné.  
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní 
znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez 
ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní 
stanovené formálne pravidlá procesu a postupu ich zadávania a verejný obstarávateľ pri 
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie 
predmetu zákazky a jeho zadanie boli primerané jeho kvalite a cene, všetko za dodržania 
základných princípov verejného obstarávania a podpory riadnej hospodárskej súťaže.  



Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou pre oslovené hospodárske subjekty- 
predkladateľov cenovej ponuky - uchádzačov, nevyplývajú na základe predloženej cenovej 
ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy, vystavenie objednávky, alebo na plnenie 
predmetu zákazky, ani na úhradu nákladov spojených s jej predložením.  
Na daný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou na základe výzvy na predloženie cenovej 
ponuky sa nevzťahujú revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

 
 

 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi, dňa 07.09.2018        

            
  

       Ing. Janka Pokryvková 
Splnomocnená osoba pre VO 

  
 
 

Prílohy:  
1. Zadanie – výkaz výmer 
2. Návrh ZoD  

 


