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Výzva na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „Výzva“) 

 
V súlade s ustanovením § 5ods. 4 písm. 4 b) a § 117 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) si 
Vás dovoľujem vyzvať na predloženie cenovej ponuky podľa podmienok tak ako je nižšie uvedené.      
 
1. IDENTIFIKÁCIA: 

Názov organizácie: Obec Hviezdoslavov 
Sídlo:   930 41 Hviezdoslavov 8 
Zastúpená:  Marek Lackovič, starosta obce 
IČO:  00305456 
Tel:   +421 910 559 993 
e-mail:  starosta@hviezdoslavov.sk 
(ďalej aj „verejný obstarávateľ“)   

 
2. PREDMET OBSTARÁVANIA:  SPEVNENIE OBSLUŽNEJ KOMUNIKÁCIE -KOLMÁ ULICA 
3. Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne 

alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 
45112730-1 Terénne úpravy vozoviek a komunikácií pre motorové vozidlá 
45233140-2 Práce na ceste 

4. MIESTO PLNENIA A TERMÍN  DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
4.1  Miesto plnenia: Hviezdoslavov,  Kolmá ulica, 910 41 Hviezdoslavov 
4.2  Predpokladaná lehota trvania zmluvného vzťahu je 45 dní odo dňa účinnosti zmluvy. 

5. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

6. VYSVETĽOVANIE, KOMUNIKÁCIA 

6.1  V prípade nejasností alebo potreby objasnenia informácií  uvedených v tejto Výzve alebo inej 
sprievodnej dokumentácie poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie 
cenových ponúk, môže ktorýkoľvek z vyzvaných záujemcov požiadať o ich vysvetlenie 
priamo u zodpovednej osoby na adrese:  

 Obec Hviezdoslavov 
 930 41 Hviezdoslavov 8 
 
 Kontaktná osoba: Marek Lackovič 
 telefón: +421 910 559 993 
 e-mail:   starosta@hviezdoslavov.sk  

6.2  Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby 
záujemca získal všetky informácie nevyhnutné na prípravu a vypracovanie ponuky. Výdavky 
spojené s obhliadkou predmetu zákazky si hradí záujemca. Obhliadku je možné dohodnúť 
telefonicky na tel. č.: 0910 559 993, Marek Lackovič alebo na tel. č.: 0905 623 258, 
Patrik Cvengroš do 17.2.2020. 

6.3  Prípadnú žiadosť o vysvetlenie  údajov uvedených v tejto Výzve alebo sprievodnej 
dokumentácie verejný obstarávateľ odporúča doručiť do  21.02.2020  do 11.00 h.. 

6.4  Poskytovanie vysvetlení  a komunikácia („ďalej len „komunikácia“) medzi verejným 
obstarávateľom a vyzvanými záujemcami navzájom sa bude uskutočňovať v štátnom 
(slovenskom) jazyku  elektronicky, e-mailom.   
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7.   VYHOTOVENIE PONUKY 

7.1  Cenová ponuka a ďalšie doklady musia byť vyhotovené v písomnej forme, ktorá zabezpečí 
trvalé zachytenie jej obsahu,  musia byť vyhotovené nezmazateľným atramentom rukopisom, 
písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej 
obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.  

7.1.1 Cenová ponuka a ďalšie doklady musia byť predložené v štátnom jazyku, t.j. v  
slovenskom jazyku. Cenová ponuka musí byť potvrdená uchádzačom (podpisom a 
pečiatkou v prípade, ak je povinný používať pečiatku) s uvedením dátumu 
vyhotovenia (potvrdenie uchádzača musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza sumárna 
cenová kalkulácia).  

7.2 Uchádzač predloží cenovú ponuku a ďalšie doklady (podľa bodu 8 tejto Výzvy)  v listinnej 
podobe. 

7.3   Verejný obstarávateľ odporúča aby všetky strany originálu cenovej ponuky a ďalších 
dokladov boli parafované oprávnenou osobou uchádzača, všetky strany cenovej ponuky 
a ďalších dokladov očíslované arabskými číslicami vzostupne a aby bola cenová ponuka a 
ďalšie doklady zviazané vcelku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí 
(napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením, ktorý je 
zabezpečený páskou a opatrený pečiatkou uchádzača, rýchloviazač doplnený špagátovým 
spojením, ktorý je zabezpečený páskou a opatrený pečiatkou uchádzača). 

8. OBSAH CENOVEJ PONUKY A ĎALŠIE DOKLADY  
8.1  Doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že uchádzač je 

oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.  
8.2  Čestné prehlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j., že 

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

8.3  Cenová ponuka – položkovitý rozpočet, ktorý uchádzač vypracuje na základe Prílohy č. 1 
tejto Výzvy a vykonanej obhliadky, v rozsahu jednotková cena v EUR bez DPH, množstvo, 
cena celkom v EUR bez DPH, DPH a cena celkom v EUR s DPH. Cenová ponuka, 
položkovitý rozpočet bude potvrdený uchádzačom (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je 
povinný používať pečiatku) s uvedením dátumu vyhotovenia.  

8.4   Vyplnenú a podpísanú, v súlade so zápisom v obchodnom registri, resp. živnostenskom 
registi, Zmluvu o dielo (ďalej aj „Zmluva“)  Príloha č. 2 Výzvy. 
V Zmluve uchádzač vyplní: 
8.4.1 Údaje v Článku I. Zmluvné strany ods. 1.2 Zhotoviteľ. 
8.4.2 Článok VI. Cena za dielo, ods. 6.2. 

9. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

9.1  Predmetom zákazky je spevnenie Kolmej ulice v obci Hviezdoslavov. Bližšie uvedené 
v Prílohe č. 3 a 3a tejto Výzvy. 

 

10. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA  
9.1  Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. Cenové ponuky sa vyhodnocujú na 

základe najnižšej ceny za predmet zákazky . 

9.2 Úspešným uchádzačom bude ten, ktorý predložil všetky doklady požadované verejným 
obstarávateľom uvedené v bode 8. tejto Výzvy a ktorého cenová ponuka bude obsahovať 
najnižšiu celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky.  
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11. PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY A POŽADOVANÝCH DOKLADOV 

11.1       Ponuky dodávateľov je potrebné v uzavretom obale doručiť na adresu: 
      Názov: Obecný úrad Hviezdoslavov 

Sídlo: 930 41 Hviezdoslavov 8 
 S uvedením: 

10.1.1    Identifikačných údajov dodávateľa a   
10.1.2    hesla:  „SPEVNENIE KOLMEJ ULICE“ 
 

 Lehota na predkladanie cenových ponúk a požadovaných dokladov uplynie dňa 27.02.2020 
o 12.00 h.. 

11.2 Cenové ponuky uchádzačov, predložené po uplynutí lehoty na predkladanie cenových 
ponúk, sa vrátia  uchádzačom neotvorené. 

 
12. VYHODNOTENIE PONÚK  

12.1 Vyhodnotenie  cenových ponúk a požadovaných dokladov  sa vykoná v sídle verejného 
obstarávateľa dňa 27. februára o 15.00 h na adrese podľa bodu 1. tejto Výzvy. Kritériom 
na vyhodnotenie cenovej ponuky je najnižšia cena a predloženie požadovaných dokladov 
uvedených v bode 8. tejto Výzvy.  

12.2 Verejný obstarávateľ po preverení neporušenosti ponúk, prečíta identifikačné údaje 
dodávateľa a jeho cenovú ponuku. 

12.3 Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom 
mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou. 

12.4 Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých cenové ponuky a 
požadované doklady sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému 
uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému 
uchádzačovi oznámi, že neuspel. 

 
13. ĎALŠIE INFORMÁCIE:  

 
13.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky a požadovaných 

dokladov znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného 
obstarávateľa.  

13.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových 
ponúk a to v prípade ak  ani jeden uchádzač nepredloží všetky požadované doklady a ani 
jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám alebo ak sa 
zmenia okolnosti, za ktorých sa zverejnila táto Výzva.  

13.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom ak u neho existuje dôvod na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.  

13.4 Ak sa uchádzač, ktorý v čase podpisu zmluvy nebol platcom DPH v priebehu plnenia 
tejto zmluvy ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o DPH. 

 
Hviezdoslavov,  11. februára 2020 
  
 
         

           Marek Lackovič 
                         starosta obce 
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Prílohy: 
- Príloha č. 1 Predpokladaný rozsah prác a činností  
- Príloha č. 2  Zmluva o dielo 
- Príloha č. 3 a 3a Opis predmetu zákazky 


