
 

             

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
na zákazku s nízkou hodnotou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  
 

1. Verejný obstarávateľ: 
Názov:    Obec Vyšná Rybnica 

So sídlom:   Vyšná Rybnica 119 

Zastúpený:   starosta obce František Gejguš 

IČO:    00326003  

DIČ:    2020752459 

telefónne číslo:  0905436780 

e-mail:        vysnarybnica@lekosonline.sk  

Predmet zákazky 
2. Názov zákazky:  Úprava verejného priestranstva v obci pred kultúrnym domom 

3. Druh zákazky:  Stavebné práce 

4. Spoločný slovník obstarávania CPV):  
45000000-7 Stavebné práce  

5. Miesto dodania: Vyšná Rybnica 

6. Opis predmetu zákazky:  
Predmet zákazky rieši zhotovenie parkoviska pred OcÚ Vyšná Rybnica. 

Predmet zákazky zahŕňa: 

 

 zemné práce - výkopové práce 

 komunikácie  - podklad zo štrkoviny s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení  

      hr. 50mm 200m
2
 

- podklad zo štrkoviny s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 150mm 200m
2
 

- asfaltový betón AC 8 O, asfalt tr. II. hr 40mm 160m
2
 

- asfaltový betón AC 11 O, asfalt tr. I. hr 40mm 160m
2
 

 ostatné konštrukčné práce - obrubník cestný 1000x150x260 o dĺžke 25m 

     - osadenie cestného obrubníka 

     - lôžko pod obrubníky 

 

Komplexnosť uskutočnenia predmetu zákazky: 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. . Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.   

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 

zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

7. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky:  
Náklady spojené s obhliadkou znáša uchádzač. 

Výsledok verejného obstarávania 

8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: Do 30.11.2020 

  10. Obchodné a platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových 

prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti 

faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohovú 
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faktúru neakceptuje, zálohu neposkytuje. 

 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

      11. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude:  

Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH. Verejný obstarávateľ postupuje 

zjednodušeným postupom, a to tak, že víťazného uchádzača vyhodnotí na základe prieskumu trhu. 

Postup sa bude považovať za ukončený a víťazný uchádzač z prieskumu trhu bude vyzvaný 

k súčinnosti k podpísaniu kúpnej zmluvy na plnenie predmetu zákazky. 

 

 

Podmienky účasti uchádzačov  

       12. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia: 

12.1Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodať tovar, ktorý zodpovedá  

predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ 

sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

12.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý 

vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný 

obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 

vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

12.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 

40 ods. 6 písm. f).  

 

Predloženie ponuky 

    13. Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:  

Uchádzačom navrhovaná 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. 

Navrhovaná cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením podmienok a požiadaviek 

verejného obstarávateľa. Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. 

Cena sa nesmie meniť počas doby dodania predmetu zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len 

na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke 

v štruktúre uvedenej v dokumente označenom ako „Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)“.       

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie:  

-  navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,  

-  výška a sadzba DPH,  

-  navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie 

som platcom DPH“. 

Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.  

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú zmluvnú cenu je potrebné 

určiť najviac na 2 desatinné miesta. 

 



 

14. Obsah ponuky uchádzača:  

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania 

zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči 

uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 

dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 

preklad do štátneho jazyka. 

15.  Lehota na predkladanie ponúk:  25.10.2020 do 10:00 hod. 

16. Miesto a spôsob doručenia ponuky: Ponuky je možné predkladať poštou, kuriérom v 

elektronickej podobe prostredníctvom portálu alebo mailom: vysnarybnica@lekosonline.sk  

Ponuka musí byť podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou 

splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenovaná (scan) a doručená v lehote na  

predkladanie ponúk.  

17. Lehota viazanosti ponuky je do: 31.03.2021 

18 . Doplňujúce informácie 

18.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky 

uvedené v tejto Výzve. 

18.2 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky určené 

verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu celkovú cenu za predmet 

zákazky s DPH. 

18.3 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk,  bude zaslané 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

18.4 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť 

zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí. 

18.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

18.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa Výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných 

prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 

18.7 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných 

dôvodov: 

a) nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve 

d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky určená 

verejným obstarávateľom, 

e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo. 

 

Vo Vyšnej Rybnici, dňa 19.10.2020 

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

starosta  František Gejguš   
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