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

doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon“) 

 

Referenčné číslo zákazky: 03/2022 

Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 
Nižná Slaná – podpora dostupnosti služieb pre 
MRK 

Predmet zákazky: Práce 

Postup verejného obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou 

 
 

I. Verejný obstarávateľ 
Úradný názov: Obec Nižná Slaná 

Poštová adresa: Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná, Slovenská republika 

IČO: 00328596 DIČ: 2020961492 IČ DPH: Nie je platcom. 

Štatutár obce: Tibor Jerga 
starosta obce 

Telefón: 
E-mail: 

+421 918 937 818 
tiborjergans@gmail.com 

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Ladňák 
projektový referent 

Telefón: 
E-mail: 

+421 918 209 468 
obec@niznaslana.sk 

 

II. Predmet zákazky 
Spoločný slovník obstarávania: 

45233142-6 Práce na oprave ciest 

Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je II. etapa rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Nižná Slaná podľa 
projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Nižná Slaná – Podpora 
dostupnosti služieb pre MRK..“V rámci II. etapy obec od zhotoviteľa požaduje rekonštrukciu 
stavebných objektov: 
 
SO02 – Rekonštrukcia MK 
SO07 – Rekonštrukcia MK 
SO08 U1 – Rekonštrukcia chodníka 
SO08 U3 – Rekonštrukcia chodníka 

Podrobný opis zákazky: 

Podrobný opis zákazky je k dispozícii v Prílohe č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk. 
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Termín vyhotovenia práce: október 2022 

 

III. Miesto, termín a spôsob plnenia 
Miesto plnenia: Obec Nižná Slaná 

Termín plnenia: Počas trvania podmienok upresnených zmluvou uzavretou s úspešným 
uchádzačom. 

Spôsob plnenia: Spôsob plnenia bude upresnený v Zmluve o diele uzavretej s úspešným 
uchádzačom vo verejnom obstarávaní. 

 

IV. Predpokladaná hodnota zákazky 
Mena: EUR 

Predpokladaná hodnota: 145 773,62 EUR ☒ bez DPH ☐ s  DPH 

Spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe rozpočtu zhotoveného projektantom pri 
zohľadnení súčasných cien a vyčíslení cien za jednotlivé stavebné objekty. 

Spôsob určenia ceny: 

1. 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. 

2. Uchádzač určí cenu v ponuke v mene EUR (euro) s DPH. V prípade, že uchádzač nie je 
platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke. 

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

4. 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. 

5. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj 
jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v 
zozname položiek. Položky (jednotlivé časti predmetu zákazky) uvedené v zozname 
položiek, pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v 
iných cenách. 

 

V. Lehota a miesto na predloženie ponúk 
Lehota na predkladanie ponúk: dátum: 02. jún 2022 

čas: 10:00 hod. 

Miesto na predkladanie ponúk: 

Ponuka sa predkladá: 
a) elektronickým podaním cez elektronickú platformu verejného obstarávania, 
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b) osobne do podateľne Obecného úradu Nižná Slaná, 
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 s nápisom „Cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ!“. 

 

VI. Administratívne informácie 
Komunikácia: 

Pri čo najskoršom poskytnutí informácií spôsobom, je možná komunikácia pomocou elektornickej 
platformy ÚVO. Elektronická komunikácia pomocou platformy môže byť využitá pre komunikáciu 
osobitne neupravenú ZVO a to pri písomnom požiadaní vysvetlenia informácií potrebných na 
vypracovanie ponuky a na preukázanie podmienok účasti v súlade s §48 ZVO; 
Verejný obstarávateľ všetky podklady, ktoré sú potrebné k verejnému obstarávaniu poskytne 
v elektronickej podobe. 

Predloženie ponuky: 

Predložená ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo 
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene a zastupovať ho. 

Jazyk predloženej ponuky: slovenský 

Povinné náležitosti predloženej ponuky: 

Ponuka uchádzača spĺňajúca všetky náležitosti definované vo výzve bude obsahovať najmä 
a predovšetkým prílohy: 

1. Cenová ponuka (podľa formulára); 
2. Čestné prehlásenie uchádzača (podľa formulára); 
3. Ďalšie prílohy dokladajúce splnenie podmienok vytýčených v tejto Výzve na predkladanie 

ponúk. 

 

VII. Podmienky účasti 
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (§ 32 ZVO) 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia definované v § 32, ods. 1 ZVO. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje v zmysle § 144, 
ods. 1 čestným vyhlásením, ktorého vzorový formulár je prílohou k tejto výzve. 

Finančné a ekonomické postavenie (§ 33 ZVO): 

Neuplatňuje sa. 

Technická alebo odborná spôsobilosť (§ 34 ZVO): 

Neuplatňuje sa. 

Ostatné požiadavky (§ 40 ZVO): 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
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alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 
má zabezpečovať. 

Jednotný európsky dokument: 

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať predložením Jednotného európskeho 
dokumentu (JED). V súlade s trendom a požiadavkami elektronickej komunikácie nastavenými 
smernicami EÚ verejný obstarávateľ pre uľahčenie vypĺňania formulára JED využíva bezplatnú 
webovú službu Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu formulára JED-u ktorá je 
dostupná na stránke https://www.uvo.gov.sk/espd/. 

 

VIII. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať 
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 
na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom elektronickej pošty 
a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 

 

IX. Vyhodnotenie ponúk 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk (§ 44 ZVO) : Najnižšia cena 

Spôsob hodnotenia :  

Ponuka s najlepšou cenou bude prvá v poradí a bude vyhodnotená ako úspešná. Ponuka s druhou 
najnižšou cenou bude vyhodnotená ako druhá v poradí, obdobne ponuka s x najvýhodnejšou cenou 
bude vyhodnotená ako x. v poradí. 
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 uvedeným spôsobom verejnému obstarávateľovi. 

 

X. Záväzok po dokončení verejného obstarávania 
Druh záväzku: ☒ZMLUVA 

☐OBJEDNÁVKA 

Zmluva o diele: 

1. Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom 
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Výsledkom verejného obstarávania 
bude zmluva o diele 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 formou nenávratného finančného 
príspevku zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu a pomocou 
vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ je zároveň žiadateľom 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-
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SC611-2021-2, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako 
Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje. Začatiu stavebných prác 
a nároku na získanie finančných prostriedkov musí predchádzať uzavretie Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi objednávateľom a Slovenskou 
inovačnou a energetickou agentúrou, ktorej predmetom bude poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku z výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2. 

2. V prípade, že verejný obstarávateľ ako žiadateľ neuzavrie Zmluvu o poskytnutie 
nenávratného finančného prostriedku s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, nemôže 
dôjsť k realizácii prác a taktiež mu nebude poskytnuté financovanie zo strany verejného 
obstarávateľa. V takomto prípade má víťaz verejného obstarávania právo odstúpiť od Zmluvy 
o diele uzavretej s verejným obstarávateľom. 

3. Pri včasnom a riadnom splnení zákazky je verejný obstarávateľ povinný uhradiť faktúru za 
plnenie prác v plnom rozsahu. 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. 

 

XI. Informácie k subdodávkam 
1. Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami. 
2. Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu 

s Verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky alebo nie, 
v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie akúkoľvek 
zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača. 

3. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u neho 
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) ZVO. Podľa § 40 ods.7 ZVO 
musí subdodávateľ disponovať oprávnením dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo 
koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť, tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného 
uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy. 

 

XII. 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 zabezpečované písomne, 

resp. e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na komunikáciu elektronickú platformu ÚVO. 
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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. 

 
V Nižnej Slanej dňa 9. 5. 2022. 
 

 

Tibor Jerga 
starosta obce 

 

Prílohy: 
1. Špecifikácia predmetu zákazky 
2. Projektová dokumentácia „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Nižná Slaná – Podpora 

dostupnosti služieb pre MRK“ 
3. Cenová ponuka (formulár) 
4. Čestné prehlásenie uchádzača (formulár) 
5. Návrh Zmluvy o diele s úspešným uchádzačom 


