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Výzva na predkladanie ponúk 
zákazka podľa § 117 zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon“) 

 

Číslo zákazky 01/2021 

Názov zákazky Oprava a modernizácia miestnych komunikácií 

Predmet zákazky Stavebné práce 

Postup verejného obstarávania Podľa  § 117 Zákona - Zákazka s nízkou hodnotou 
Podľa obecnej Smernice o verejnom obstarávaní 
Priame oslovenie subjektov + verejná súťaž 

 

I. Verejný obstarávateľ 
 

Úradný názov: Obec Nižná Slaná IČO: 00328596 

Poštová adresa: Námestie SNP 54, 049 23 Nižná Slaná, Slovenská republika 

Štatutár obce: Tibor Jerga Telefón: 
E-mail: 

+421 918 937 818 
tiborjergans@gmail.com 

Kontaktná osoba pre 
verejné obstarávanie: 

Mgr. Tomáš Ladňák Telefón: 
E-mail: 

+421 918 209 468 
tomas.ladnak@gmail.com 

 

II. Opis zákazky 
 

Miesto dodania zákazky: Obec Nižná Slaná 

Stručný opis zákazky: 

Obec Nižná Slaná plánuje opravovať asfaltový povrch ulíc Partizánska (Nižná Slaná - 
obec), Rudná (Nižná Slaná – Nižnoslanská Baňa) a asfaltovanie časti centrálnej zóny 
v Nižnoslanskej Bani. Na uliciach sa nachádzajú poškodené povrchy, ktoré je potreba 
zamerať a opraviť, centrálnu zónu je potrebné vyhotoviť. 
 
Súčasťou zákazky je: 

 predrealizačné zameranie 
 vyhotovenie zjednodušenej projektovej dokumentácie pre príslušný stavebný úrad 

obsahujúcej: 
o sprievodnú správu  
o technickú správu 
o situačný výkres 
o priečny rez vozovkou 

 oprava ulice Partizánskej súvislou vrstvou asfaltového povrchu (cca 1 680 m2); 
 oprava ulice Rudnej súvislou vrstvou asfaltového povrchu (cca 1 000 m2); 
 vyhotovenie asfaltovej časti centrálnej zóny v časti Nižnoslanská Baňa (cca 200 m2) 
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Obhliadka miesta plnenia:   Uplatňuje sa. Obhliadka miesta plnenia je nutná po 
predchádzajúcom telefonickom dohovore. 

Termín vyhotovenia stavby: máj 2021 – september 2021 

Mena: EUR 

Spôsob určenia ceny: 

I. Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z.,  ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách, v znení neskorších predpisov. 

II. Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, 
uvedie to v cenovej ponuke. 

III. Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených 
s dodaním tovaru. 

IV. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné 
náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač 
zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov 
a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách. 

Predpokladaná hodnota zákazky: cca 50 000 EUR 

 

III. Administratívne informácie 
 

Lehota na predkladanie ponúk: dátum: 15. apríl 2021 

čas: 12:00 

Spôsob predloženia ponuky: 

Uchádzač predloží ponuku: 
a) elektronicky na e-mailovú adresu obecniznaslana@centrum.sk; 
b) osobne do podateľne na Obecný úrad v Nižnej Slanej v uzavretom obale; 
c) prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy. Obálka 

musí byť zreteľne označená menom a  adresou verejného obstarávateľa,  menom  
a  adresou  uchádzača a Názvom zákazky z bodu I. tejto výzvy. 

Ponuky musia byť predložené v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín 
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.  

 

IV. Podmienky účasti 
 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia: 

Upravené podľa § 32 Zákona. 

Finančné a ekonomické postavenie: Neuplatňuje sa. 

Technická alebo odborná spôsobilosť: Neuplatňuje sa. 

Ostatné požiadavky: Neuplatňujú sa. 
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V. Vyhodnotenie ponúk 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Najlepší pomer ceny a kvality 

Spôsob hodnotenia :  

Verejný obstarávateľ určil váhu jednotlivým kritériám: 
 

relatívna váha kritéria cena: 80 % 

relatívna váha kritéria kvalita: 20 % 

 
Ponuka s najlepším pomerom bude vyhodnotená ako úspešná. Ak sa do vyhodnocovania 
dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná 
iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk 
sa uskutoční na základe doručených ponúk. 

Predseda komisie na vyhodnotenie ponúk Tibor Jerga, starosta obce 

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk Branislav Grančák, poslanec OZ 

Katarína Semanová, poslankyňa OZ 

Stanislav Beňo, poslanec OZ 

Beáta Jungerová, poslankyňa OZ 

 

VI. Záväzok po dokončení verejného obstarávania 
 

Druh záväzku ☒ZMLUVA 

☐OBJEDNÁVKA 

Zmluva o dielo: 

1. Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude 
uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Výsledkom 
verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzatvorená s úspešným uchádzačom.  

2. Zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s 
ponukou úspešného uchádzača. 

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

1. Financovanie predmetu zákazky bude zabezpečené z vlastných zdrojov verejného 
obstarávateľa a dotácie od Ministerstva financií SR z roku 2019. Financovanie bolo 
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva číslo 2/3/2021-1. 

2. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne a včasné splnenie zákazky. Úspešný 
uchádzač bude oprávnený vystaviť  faktúru za dodaný tovar v súlade s touto výzvou 
a v zmysle preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami, ktorý 
bude prílohou faktúry. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
faktúry. 
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VII. Doplňujúce informácie 
 

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento 
postup verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit 
verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné. 

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej 
výška na dodanie predmetu plnenia je vyššia ako je limit určený pre tento druh 
zákazky. 

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak 
ani jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá 
požiadavkám určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili 
okolnosti, za ktorých bola súťaž (prieskum) vyhlásená a nebolo možné ich predvídať 
alebo ak bude predložená iba jedna ponuka. 

4. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie a upresnenie ponuky.  
5. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 

uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  
6. Komunikácia medzi verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi bude zabezpečovaná 

písomne, resp. e-mailom. Verejný  obstarávateľ určil na komunikáciu e-mailovú 
adresu obecniznaslana@centrum.sk. Cez uvedenú adresu bude prebiehať všetka 
korešpondencia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami / uchádzačmi 
(žiadosti o vysvetlenie informácie o  vyhodnotení ponúk a iné).   

7. Verejný obstarávateľ je povinný archivovať komunikáciu medzi ním a uchádzačmi. 

 

VIII. Prílohy k žiadosti 
 

1. Špecifikácia stavebnej práce (od verejného obstarávateľa) 

1.1. Ponuka uchádzača spĺňajúca všetky podmienky špecifikované v Prílohe 1 

2. Cenová ponuka 

2.1. Krycí list rozpočtu 

3. Čestné prehlásenie uchádzača 

 

 


