
                           Obec Valaská                      
Obecný úrad Valaská, Námestie 1. mája 460/8 

                                             976 46  Valaská  
              

 

 

 

     Číslo spisu:          Valaská, 17. 7. 2020 

      615/2020/ocu 

 

 

V Ý Z V A   NA   SÚŤAŽ  

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň výberu zmluvného 

partnera 

 

(zákazka podľa §  117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO: 

 

Názov:  Obec Valaská 

Sídlo: Námestie 1. mája 460/8, 976 46    

Valaská 

Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Jenča, starosta obce 

IČO: 00 313 904 

DIČ: 2021170030 

Tel.: 048/ 67 11 500 

E-mail: podatelna@valaska.sk 

Internetová stránka: www.valaska.sk 

Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. pobočka Brezno 

IBAN:   SK70 5600 0000 0020 0022 7001 

Kontaktná osoba: Ing. Vlastimila Bellová 

Telefón: 048/ 67 11 506 

e-mail: vlastimila.bellova@valaska.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky: „Asfaltovanie miestnej komunikácie – Robotnícka 

ul., Valaská - Piesok“ 

 

3. Druh zákazky: stavebné práce 

 

 

4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo 

 

5. Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je Oprava miestnej 

komunikácie - Robotníckej ulice, bližšia špecifikácia je vo výkaze výmer, ktorý je 

súčasťou tejto výzvy. 

 

 



6. Miesto dodania predmetu zákazky: v k. ú. Valaská 

 

7. Klasifikácia spoločný slovník obstarávania CPV:  45233142-6  – práce na oprave 

ciest; vedľajší predmet: 45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest 

 

 

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: uchádzač predloží ponuku na celý 

predmet zákazky 

 

9. Rozdelenie predmetu zákazky variantných riešení: NIE 

 

 

10. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 

 

11. Predpokladaná hodnota zákazky: 69.000 EUR bez DPH 

 

 

12. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 

do 15. september 2020, v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o dielo 

 

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 

dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: financovanie predmetu zákazky bude 

z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa 

   

14. Spôsob určovania ceny  

Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a uvedená v zložení: 

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

- Sadzba a výška DPH 

- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

- Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke 

 

15. Podmienky účasti uchádzačov: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

Osobné postavenie 

Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 

- § 32 ods. 1 písm. e) zákona – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce a alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá 

uchádzač ponuku. (kópia) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu 

hospodárskych subjektov. 

Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom registra na 

www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk (apod.) alebo zoznamu hospodárskych subjektov 

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie. 

- § 32 ods. 1 písm. f) zákona – Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz činnosti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 

alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – príloha č. 3. 

 

 

Ostatné 

16. Vyplnená príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/


17. Návrh Zmluvy podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača – príloha č. 2 

18. Výkaz výmer – Príloha č. 4 

19.  Kópia certifikátu stavebnomontážneho poistenia uchádzača  

 

20. Lehota na predkladanie ponúk: do 30. júl 2020 do 15.00h 

 

21. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Ponuka sa predkladá v listinnej podobe v slovenskom jazyku. 

Obal ponuky musí obsahovať: 

22. Adresu verejného obstarávateľa, 

23. Adresu uchádzačov (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesto podnikania) 

24. Označenie: „Cenová ponuka – neotvárať“) 

25. Heslo: „Robotnícka ulica“ 

 

26. Spôsob a miesto predloženia/doručenia ponuky: 

Doručenie poštou alebo osobne na adresu Obecného úradu Valaská, Námestie 1. mája 

460/8, 976 46 Valaská – do podateľne, v úradných hodinách: 

Pondelok, štvrtok : 08.00 – 15.00h 

Streda: 08.00 – 16.00h 

Piatok: 08.00 – 12.00h. 

Uchádzač môže ponuku predložiť aj na emailovú adresu: podatelna@valaska.sk. 

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa uchádzačovi vráti 

neotvorená. 

 

27.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob 

hodnotenia ponúk:  
Najnižšia cena: najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky. Cena        

musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

               Spôsob hodnotenia:  

Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov, do úvahy bude braná celková cena      

s DPH v EUR, v prípade neplatiteľa DPH celková cena v EUR. 

Podľa výšky celkovej ceny v EUR s DPH predmetu zákazky sa určí poradie 

uchádzačov. Čiže: 

1. Poradie – uchádzač s najnižšou celkovou cenou celého predmetu zákazky, 

2. Poradie – uchádzač s druhou najnižšou celkovou cenou celého predmetu zákazky, 

3. Poradie – uchádzač s treťou najnižšou celkovou cenou celého predmetu zákazky, 

atď. 

Úspešný uchádzač bude ten uchádzač, ktorý bude mať najnižšiu cenu za celý predmet 

zákazky. 

 

V prípade, ak má uchádzač (zhotoviteľ) sídlo mimo územia Slovenskej republiky a je 

platcom DPH, verejný obstarávateľ (objednávateľ) má povinnosť v zmysle platných 

právnych predpisov SR odviesť daň za uchádzača (zhotoviteľa). 

 

Keďže celková cena, ktorú verejný obstarávateľ (objednávateľ) zaplatí za predmet 

tejto zmluvy je jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk, je uchádzač (zhotoviteľ)  

(platca DPH) so sídlom mimo územia SR povinný uvádzať svoju cenu tak, že k nej 

pripočíta 20% DPH. 

 

 



28. Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 31. 7. 2020 od 14.00hod. 

v kancelárii starostu obce. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritérií stanovených 

na vyhodnotenie ponúk. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí. 

 

29. Obhliadka miesta 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku vymedzeného územia , 

aby si sami overili  a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie 

ponuky. Spoločná obhliadka nie je stanovená, v prípade záujmu sa odporúča 

záujemcom, aby si vopred dohodli telefonický termín na vykonanie obhliadky. 

Záujemcom pri obhliadke miesta bude k dispozícii Ing. Vlastimila Bellová (tel. kontakt: 

048 67 11 506). Výdavky spojené s obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcu.  

 

 

30. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Informácia o vyhodnotení ponúk bude zaslaná na adresy uchádzačov. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak 

nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 2 zákona. 

 

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky 

znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené 

v tejto výzve na predloženie ponuky sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

31. Dátum vyhotovenia výzvy a meno zodpovednej osoby: 

Dátum vyhotovenia: 17. júla 2020 

 

 

 

 

 

........................................................................... 

              Mgr. Peter Jenča v.r., starosta obce 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Príloha č. 2: Návrh Zmluvy o dielo podpísaná uchádzačom 

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie 

Príloha č. 4: Výkaz výmer 

 

 

 

 

 

 

 


