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                                    Váš list č. / zo dňa: - / 

 Naše číslo:  
 Vybavuje: Ing. Ján Karaba 
 Telefón: 031/562 50 35 
 Email: starosta@hviezdoslavov.sk  

       
 
                                                                     Hviezdoslavov dňa 26.05.2021   

 
VEC: 
Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky 
 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác 
pod názvom: Chodník pre chodcov v obci Hviezdoslavov – časť Podháj. 
 
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Očakávame, že sa procesu 
verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný 
predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
ZVO) v súlade s priloženou výzvou na predkladanie ponúk. 
 
 
 
 

S pozdravom,                                                                Ing. Ján Karaba 
                                                                                      poverená osoba 

                                                                                    .  
                                     
 
 
 
 
 
 
 
Príloha: Výzva na predkladanie cenových ponúk 

Adresát:  
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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 
1.Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:                                                   Obec Hviezdoslavov      
So sídlom :                  Hviezdoslavov č.8., 930 41 Hviezdoslavov 
Zastúpená :       Marek Lackovič, starosta 
IČO :        00305456  
DIČ:                                                       202153781 
mobil:                                                     031/562 50 35  
e-mail:                                                    starosta@hviezdoslavov.sk 
Bankové spojenie:  VÚB a. s. Bratislava, pobočka Šamorín 
Číslo bankového účtu: 19322122/0200 
IBAN: SK61 0200 0000 0000 1932 2122 
 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Ing. Ján Karaba   
Telefón: 031/562 50 35  
Email:   karaba.jan@gmail.com    

2. Názov predmetu obstarávania:  
 
 Chodník pre chodcov v obci Hviezdoslavov – časť Podháj 
 
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):   

45233161-5: Stavebné práce na stavbe chodníkov 
45000000-7: Stavebné práce 
 

4. Komplexnosť uskutočnenia prác: 
4.1 Predmet zákazky je súčasťou komplexného projektu výstavby chodníka v časti 
Hviezdoslavov – Podháj, ktorý je rozdelený na 2 časti. Uchádzač predkladá ponuku len na 1. 
časť projektu, ktorá je identifikovaná v texte výzvy a vo výkaze výmer ako zadaní pre 
spracovanie rozpočtu.  
4.2 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky. 
4.3 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, takéto riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.  

 
5. Zdroj finančných prostriedkov 
5.1  Zákazka bude financovaná:  
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.  
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6. Typ zmluvy a platobné podmienky 
6.1 Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude uzavretá medzi verejným 
obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane Zmluva o dielo s 
jedným účastníkom v súlade s § 56 zákona o verejnom obstarávaní. Návrh Zmluvy o dielo 
vyhotovený v súlade s podmienkami tejto výzvy bude zaslatý víťaznému uchádzačovi po 
vyhodnotení ponúk. 
6.2 Platobné podmienky: Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať čiastkové mesačné faktúry na základe 
verejným obstarávateľom potvrdeného súpis dodávok a prác za uplynulý kalendárny mesiac. 
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru až po tom, ako odovzdá dielo bez vád 
a nedorobkov verejnému obstarávateľovi na základe podpísaného protokolu o odovzdaní a 
prevzatí diela. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 
 
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 
7.1 Miesto realizácie stavebných prác: v zmysle projektovej dokumentácie diela 
7.2 Termín dodania predmetu zákazky: 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo najneskôr do 2 mesiacov (60 kalendárnych dní) od 
dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. 
 
8. Druh zákazky a predpokladaná hodnota zákazky  
8.1 Zákazka na uskutočnenie stavebných prác, zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 
o verejnom obstarávaní.  
8.2 Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje podľa § 6 ods. 1 Zákona na základe prieskumu 
trhu a je stanovená vo výške 38 931,23 EUR bez DPH.  
 
9. Lehota viazanosti ponuky  
9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 
uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je verejným obstarávateľom stanovená do 31.08.2021 
vzhľadom na čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným 
uchádzačom. 
 
10. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
10.1 Záujemcom / uchádzačom verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta 
uskutočnenia stavebných prác. 
10.2 Náklady spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia stavebných prác znáša uchádzač/ 
záujemca.   
 
11. Opis predmetu obstarávania:    
  
Predmetom zákazky je: Chodník pre chodcov v obci Hviezdoslavov – časť Podháj 
 
Opis predmetu zákazky: 
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Chodník v tejto etape stavby bude pokračovať od okraja komunikácie na Ulici Pri hájovni na 
protiľahlej strane miestnej komunikácie s prepojením cez priechod pre chodcov. Vedený bude 
pozdĺž cesty III/1408 po križovatku s Rybničnou ulicou s odsadením o 2,0 m od okraja vozovky 
a výškovo bude riešený tak, aby v zeleni medzi cestou a chodníkom vznikla trojuholníková 
priekopa. Priečny sklon chodníka bude jednostranný, 2% k jeho vonkajšiemu okraju. 
 
V km 3,344 cesty III/1408 bude vyznačený priechod pre chodcov z chodníka  k autobusovej 
zastávke. V predmetnom mieste bude medzi chodníkom a priechodom vybudovaný prepojovací 
chodník šírky 3,0 m s pripojením k chodníku oblúkmi s polomermi 1,0 m. Na protiľahlej strane 
cesty bude vybudovaná nástupná plocha pre cestujúcich v šírke 2,0 m a dĺžky 12,0 m. Od cesty 
bude oddelená cestným obrubníkom s prevýšením 12 cm. Odvodnená bude priečnym sklonom 
2% do zelene za nástupnou plochou.  Nástupná plocha bude prepojená z prístreškom pre 
cestujúcich, v ktorom sa jestvujúca betónová plocha výškovo upraví položením betónovej 
dlažby. Pretože v okraji vozovky pri  nástupnej ploche je najnižšie miesto,  bude z tohto miesta 
cez nástupnú plochu osadený odvodňovací žľab s roštom, cez ktorý sa odvodní komunikácia 
do zelene. 
 
V križovatke cesty III/1408 a miestnej komunikácie na Rybničnej ulici prejde chodník k okraju 
miestnej komunikácie, kde sa rozšíri na 3,0 m a na protiľahlej strane ulice má chodník 
pokračovať. Táto časť chodníka (vrátane priechodu pre chodcov) nie je predmetom 
zákazky a bude riešená v samostatnej etape (!!!).  
 
Od priechodu pre chodcov na začiatku Ulice Pri hájovni bude chodník pokračovať pozdĺž 
okraja miestnej komunikácie s odsadením o 1,35-1,42 m až po oplotenie nehnuteľnosti s parc.č. 
254/2. Chodník bude mať šírku 1,5 m, výškovo bude v pozdĺžnom smere kopírovať okraj 
miestnej komunikácie s prevýšením o 5 cm  a v priečnom smere bude mať jednostranný sklon 
2% k zeleni pri rybníku. V mieste vjazdu k rybníku bude chodník výškovo upravený a 
konštrukcia v šírke 3,0 m spevnená pre prejazd vozidiel.     
 
Od križovatky cesty III/1408 s miestnou komunikáciou na Rybničnej ulici bude chodník 
oblúkom pokračovať pozdĺž miestnej komunikácie až k trafostanici.  Od vozovky bude 
odsadený o min. 1,27 m z dôvodu zabezpečenia odvodnenia komunikácie. Výškovo bude v 
pozdĺžnom smere kopírovať komunikáciu. Priečny sklon chodníka bude jednostranný, 2% do 
zelene pri rybníku. 
 
Za trafostanicou bude vybudovaná spevnená plocha pre jestvujúce kontajnery na separovaný 
zber. Plocha bude mať rozmer 3,5 m x 2,85 m a prepojená bude s miestnou komunikáciou 
plochou rozmerov 3,5 m x 3,2 m. Chodník v mieste dotyku s cestou alebo miestnou 
komunikáciou bude výškovo upravený pre bezbariérový prechod s osadením varovného a 
signálneho pásu pre nevidiacich a slabozrakých. Chodník a priechody pre chodcov budú 
osvetlené verejným osvetlením, ktoré je riešené v rámci samostatného stavebného objektu. Pre 
zlepšenie odtokových pomerov bude zeleň medzi cestou a chodníkom upravená vytvorením 
trojuholníkovej odvodňovacej priekopy.   
 
Celú projektovú dokumentáciu diela si uchádzači môžu stiahnuť z online úschovne 
prostredníctvom odkazu uvedeného v Prílohe č. 5 tejto výzvy.  
 
12. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
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12.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon 
o cenách vykonáva. 
12.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa 
nesmie meniť počas doby realizácie stavebných prác. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na 
základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude 
vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 
12.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie: 

12.3.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
12.3.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH, 
12.3.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

12.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 
označením „Nie som platcom DPH“. 
12.5 V prípade ak uchádzač/záujemca bude mať sídlo mimo územia SR, verejný obstarávateľ 
skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V prípade ak verejný obstarávateľ bude 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k ponuke  
DPH platnú v SR.  
 
13. Predloženie ponuky 
13.1 Uchádzač predloží ponuku v písomnej elektronickej forme. Uchádzači vo svojej ponuke 
označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle 
§ 22 Zákona.   
13.2 Uchádzači/ záujemcovia doručia svoju ponuku prostredníctvom elektronickej pošty (e-
mailom) v lehote na predkladanie ponúk na emailovú adresu verejného obstarávateľa: 
starosta@hviezdoslavov.sk. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky na e-mailovú adresu 
verejného obstarávateľa.   
 
14. Miesto a lehota na predkladanie ponuky  
14.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu e-mailovú verejného obstarávateľa: 
starosta@hviezdoslavov.sk 
14.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 04.06.2021 do 12:00 hod.   
 
15. Zmena a odvolanie ponuky  
15.1 Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v e-mailovej podobe, podpísanej 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej 
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa. Novú ponuku je potrebné 
doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa. 
15.2 Ak verejný obstarávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách 
alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to 
potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu 
ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 
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16. Podmienky účasti uchádzačov: 
16.1 Osobné postavenie 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi 
podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi – doklad o oprávnení 
uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky, je prípustné predložiť tento 
doklad aj ako elektronický výpis z ORSR. 
 
16.1 Technická a odborná spôsobilosť 
V zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom vykonaných stavebných prác za predchádzajúce 
tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; 
dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 
tohto zákona. Vzor zoznamu je uvedený v Prílohe č. 4 výzvy. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:   
Požaduje sa predložiť min. 1 referencia o vykonaných stavebných prácach rovnakého alebo 
obdobného charakteru, ako je predmet zákazky,  za predchádzajúce 3 roky odo dňa vyhlásenia 
tohto verejného obstarávania. 
 
16.2 Návrh na plnenie kritérií a rozpočet diela 
 
Súčasťou ponuky musí byť uchádzačom riadne vyplnená Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií. 
Súčasťou tohto návrhu musí byť ocenený výkaz výmer ako navrhovaný rozpočet diela, ktorý je 
uvedený v Prílohe č. 5 tejto výzvy. 
 
16.3 Osobitné prílohy ponuky 
 
Súčasťou ponuky musia byť aj uchádzačom riadne vyplnené a podpísané prílohy: 
Príloha č. 2:  Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača      
Príloha č. 3:  Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov 
Príloha č. 4:  Zoznam stavebných prác (referencia) 
 
17. Kritéria na hodnotenie ponúk:   
 
Najnižšia celková cena diela v EUR s DPH  
 
18. Doplňujúce informácie: 

1) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok:  splnil všetky 
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH.  

2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
obstarávanie zrušiť v prípade ak: 
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• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
v tejto výzve; 

• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 
• ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky; 
• nebude predložená ani jedna ponuka. 

3) Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní.  

4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  
 
Hviezdoslavov, dňa 26. 05. 2021 

       Ing. Ján Karaba 
poverená osoba 

 
                                                                                  

Prílohy výzvy: 
§ Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií  
§ Príloha č. 2: Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača      
§ Príloha č. 3: Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti 

dokladov  
§ Príloha č. 4:  Technická a odborná spôsobilosť 
§ Príloha č. 5: Projektová dokumentácia diela a zadanie na spracovanie rozpočtu 
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Príloha č. 1 
 

NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIÍ 
SÚŤAŽNÁ PONUKA 

„Chodník pre chodcov v obci Hviezdoslavov – časť Podháj“ 
 
Základné údaje uchádzača:  
Obchodné meno spoločnosti:  
Adresa sídla spoločnosti:  
Konateľ spoločnosti:   
IČO:   
DIČ:   
IČ DPH:  
Zastúpený:   
Tel:   
E-mail: 
 
 
 
 

Názov predmetu 
obstarávania:    

Celková cena diela 
  bez DPH: 
v súlade so 

spracovaným 
rozpočtom 

 
DPH: 

Celková cena diela  
s DPH: 

v súlade so 
spracovaným 

rozpočtom 
„Chodník pre chodcov 
v obci Hviezdoslavov – 
časť Podháj“ 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Dátum: .................................                                              Podpis: ...........................................  
                                                                                                                               (vypísať meno, priezvisko a funkciu  
                                                                                                                                                  oprávnenej osoby uchádz
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Príloha č. 2    
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA/ ZÁUJEMCU 

„Chodník pre chodcov v obci Hviezdoslavov – časť Podháj“ 
   

V súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra) 
 
Obchodný názov spoločnosti:   
Sídlo alebo miesto podnikania:  
Ulica, číslo sídla:  
PSČ:   
Mesto:  
Štát:  
Štatutárny zástupca:   
Meno, priezvisko, titul:  
Telefón:   
E-mail:  
Internetová adresa:   
Všeobecné identifikačné údaje:  
IČO:  
IČ DPH:  
DIČ:  
IBAN:  
Banková inštitúcia:   
Kontaktná osoba:   
Meno, priezvisko, titul:  
Telefón:   
E-mail:  
  

Potvrdenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.  
Dátum: ..........................................                                         Podpis:...........................................  
                                                                                       (vypísať meno, priezvisko a funkciu  
                                                                                               oprávnenej osoby uchádzača)  
Poznámka:  
Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade 
skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať 
za každého člena skupiny dodávateľovi 
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Príloha č. 3  

Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov 
 

 
Uchádzača/záujemcu :  .........................................................................................................  
 
 
Vyhlásenie uchádzača/záujemcu: 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky 
„Chodník pre chodcov v obci Hviezdoslavov – časť Podháj“, ktoré určil verejný 
obstarávateľ.  

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  
3. Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo vo Výzve na predkladanie ponúk a zmluvných 

podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné, sme využili možnosť 
dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti 
požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená. 

4. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi 
bola právoplatne uložená sankcia, 

6. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

7. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s 
týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

8. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá 
Úradu pre verejné obstarávanie ku kontrole verejného obstarávania.  

 
 
Dátum: .........................................                             Podpis: ............................................  
                                                                                      ( vypísať meno, priezvisko a funkciu  
                                                                                          oprávnenej osoby uchádzača) 
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Príloha č. 4:  Technická a odborná spôsobilosť 
 

 
(Názov a sídlo uchádzača) 
 
 

 
ZOZNAM  STAVEBNÝCH PRÁC  

 
Obchodné meno a sídlo verejného obstarávateľa  alebo odberateľa: 
 
 
 
Názov a miesto projektu: 
 
 
 

Pozícia na projekte: 
 
 
 
Celková cena projektu: 
 
 
 
 
Termín realizácie: 
 
Zmluvný termín realizácie ( od – do): 
 
 
Meno a priezvisko  kontaktnej osoby 
poverenej poskytnutím informácie: 
 
 
 
 

Tel. č.  a emailová adresa kontaktnej osoby  
poverenej poskytnutím informácie: 
 

Miesto a dátum: 
 
 

Podpis a pečiatka uchádzača 
 
 
 
 
 

 
  



Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov č. 8, Hviezdoslavov 930 41 

 

12 
 

Príloha č. 5 
 
Projektová dokumentácia diela a výkaz výmer ako zadanie pre spracovanie rozpočtu sú 
dostupné na stiahnutie prostredníctvom nasledovného odkazu na online úschovňu: 
 
https://www.uschovna.cz/zasilka/LUMS93WJ7W9FWSCY-4U5/PKRKFRMWHJ  
 


