
Obec Kvakovce, Obecný úrad Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa 

 

 

1 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

POSTUP podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 

Názov zákazky: „REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - k.ú.: KVAKOVCE“ 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

 Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO. 

      Názov: Obec Kvakovce 

      IČO: 00 332518  

      Sídlo: Obecný úrad, Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa 

Zastúpený: Mgr. Radovan KAPRAĽ - starosta obce 

              Ing. Katarína Švecová - zástupkyňa starostu obce 

Telefón: +421 918 513 324 

Elektronická pošta: kvakovcedomasa@gmail.com 

 

Zástupca verejného obstarávateľa (kontaktná osoba): 

Názov: I&Z Tender, s.r.o., Východná 7134/9A, 911 08  Trenčín   

IČO: 46 953248  

Sídlo prevádzky:  

Nám. SNP 9, 911 01  Trenčín 

Kuzmányho 1575/23, 060 01 Kežmarok 

Kontaktná osoba:  RNDr. Ivan Kotora 

     Telefón:+ 421 944 371271 

Elektronická pošta: ivan.kotora@iztender.sk 

 

2. Druh zákazky: stavebné práce 

 

3. Zmluva: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

(ďalej aj ,,Zmluva“). Konkrétne plnenie bude podľa podmienok zmluvy.  

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora1 a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora2, alebo ktorého 
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač 
ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa 
tohto predpisu3. 

 

4. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych cestných komunikácií podľa požiadavky verejného 

obstarávateľa a to: 

 
1 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. 
3 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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- Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivo z asfaltu cestného vmnožstve 0,60 kg/m2 vrátane 

betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 0, strednozrný AC 11 0 alebo hrubozrnný AC A6 L, 

po zhutnení hr. 60 mm; 

 

- Vyrovnávka podkladu AC L 16 v priemernej hrúbke 60 mm.  

 

Súčasťou realizácie sú aj súvisiace služby, ktoré je spolu so stavebnými prácami potrebné vykonať, a to 

najmä zneškodnenie prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby. 

 

Jednotlivé úseky miestnych komunikácií, ktoré sa budú realizovať budú špecifikované v objednávke 

vystavenej verejným obstarávateľom. Určené budú úseky, kde sa bude realizovať asfaltový postrek 

s betónovým asfaltom po zhutnení hr. 60mm. a úseky,  kde sa bude realizovať aj vyrovnávka podkladu 

v priemernej hrúbke 60 mm.  

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  135 756,79 bez DPH 

 

6. Miesto dodania predmetu obstarávania:   k.ú. obce Kvakovce. 

 

7. Zaradenie predmetu obstarávania –Spoločnýslovník CPV 

45000000-7– Stavebné práce  

 Doplňujúce predmety: 

 Hlavný slovník:   

 45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest 

 45233251-3 Práce na obnove povrchu 

 

8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

NIE     [X]         ÁNO      []  

Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

9. Možnosť predloženia variantných riešení: 

NIE      [X]        ÁNO      [  ] 

Ak súčasťou ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

vyhodnotenia a nebude brané do úvahy. 

10. Trvanie zmluvy a realizácia predmetu zákazky:  

Trvanie zmluvy o dielo:   do 31.12.2019 

Termín začatia realizácie:   podľa podmienok a možností verejného  obstarávateľa 

Termín ukončenia realizácie:  podľa podmienok a možností verejného  obstarávateľa 

 

Celkový rozsah:    podľa podmienok a možností verejného obstarávateľa 
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11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa 

uvádzajú:  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa, alebo z      

  účelových dotácií, alebo z iných verejných zdrojov, respektíve darov. 

 

Faktúra bude uhradená na základe porealizačného zamerania skutočne vykonaných prác, ktoré     

zabezpečí obec. Splatnosť faktúry je 60 dní. 

 

12. Komunikácia: 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňované 

prostredníctvom elektronických prostriedkov, tak ako je uvedené v tejto výzve. 

 

13. Vysvetľovanie: 

Poskytovanie vysvetlení sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov. 

V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve v lehote na predloženie 

cenovej ponuky podľa bodu 15 tejto výzvy, môže záujemca  požiadať verejného obstarávateľa o ich 

vysvetlenie, na kontaktnú adresu zástupcu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy, 

najneskôr v pracovný deň predchádzajúci poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk t. j. do 

09.05.2018 do 15.00 hod. . 

 

14. Podmienky účasti uchádzačov: 

nevyžadujú sa      [   ] 

vyžadujú sa          [X] 

a) Podmienka účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. 

b) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa 

§ 34 ods. 1 písm. b) ZVO. 

 
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  
Dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť 

rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; 

zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení 

uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:  

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 

- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; 

ak  také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o 

ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúci ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe 

ktorého boli uskutočnené. Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo 

splnomocnenou oprávnenou osobou. 

 
ODÔVODNENIE PRIMERANOSTI PODMIENKY ÚČASTI VO VZŤAHU K PREDMETU ZÁKAZKY A POTREBA JEJ 
ZAHRNUTIA MEDZI PODMIENKY ÚČASTI: 
Podmienky technickej a odbornej spôsobilosti sú postavené tak, aby uchádzač preukázal svoje skúsenosti s 
plnením zmlúv rovnakého alebo podobného, ako je predmet zákazky. 
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
V zozname stavebných prác musia byť minimálne 3 stavby rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. 
Uchádzač preukáže potvrdeniami/referenciami realizáciu stavebných prác v predmete zákazky, pričom aspoň 
jedna zo stavieb musí byť nad 100.000,00 eur bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene.  
 
Uchádzač musí v potvrdeniach o uskutočnených stavebných prácach uviesť kontaktné údaje na osobu/osoby, 
ktorí vedia potvrdiť predkladané vyhlásenia uchádzača o uskutočnených stavebných prácach. 
 
Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 113 a § 114 ods. 2 ZVO vo väzbe 
na § 34 ods. 1 ZVO musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným 
obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby uchádzača. 
 

15. Lehota na predkladanie ponúk:  

      

Do dátumu: 10.05.2018 do 12:00 hod. Poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa Obec 

Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa.  

Otváranie ponúk je dňa 10.05.2018 o 12:15 hod. Otváranie ponúk je verejne prístupné, otvárania sa môžu 

zúčastniť zástupcovia uchádzača, ale aj verejnosť.  

 

16. Označenie obalov ponúk 

 
a) Uchádzač vloží ponuku do jedného nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený a   označený 

požadovanými údajmi. 

b) Na ponuke musia byť uvedené nasledovné údaje: 

c) názov a sídlo verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve, 

d) obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača, označenie heslom 

súťaže: „REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - k. ú.: KVAKOVCE – NEOTVÁRAŤ“. 

 

17. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia. 

17.1 Verejný obstarávateľ stanovil dve kritéria na hodnotenie ponúk, ktorým je ekonomicky 

najvýhodnejšia ponuka: 

a) Najnižšia cena za1 m2vrátane DPH - postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivo z 

asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 vrátane betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný 

AC 8 0, strednozrný AC 11 0 alebo hrubozrnný AC A6 L, po zhutnení hr. 60 mm.  ( 80 bodov ) 

 

b) Najnižšia cena za1 m2vrátane DPH – Vyrovnávka podkladu AC L 16 v priemernej hrúbke 60 

mm.(20 bodov ) 

 

17.2  Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce: 

 

a) Najnižšia cena za1 m2 vrátane DPH - postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivo z 

asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2 vrátane betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný 

AC 8 0, strednozrný AC 11 0 alebo hrubozrnný AC A6 L, po zhutnení hr. 60 mm.  
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Spôsob a postup pri výpočte bodov: 

Maximálny počet bodov (80 bodov) sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou ponúknutou cenu 

za 1 m2postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivo z asfaltu cestného v množstve 0,60 

kg/m2 vrátane betón asfaltový nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 0, strednozrný AC 11 0 alebo 

hrubozrnný AC A6 L, po zhutnení hr. 60 mm. platnej ponuky  a pri ostatných ponukách   sa určí 

úmerou.  

 

Hodnotenie ceny za predmet zákazky ostatných ponúk  sa vyjadrí ako podiel s najnižším 

súčtom  platnej ponuky a navrhovanou cenou príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 

maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (80 bodov). Takto vypočítané hodnoty 

bodov ostatných ponúk sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.   

 

Body = [(cenamin / cenanávrh) * (bodymax)] 

 

b) Najnižšia cena za1 m2 vrátane DPH - Vyrovnávka  podkladu   AC L 16 v priemernej   hrúbke 

60 mm. 

 

Spôsob a postup pri výpočte bodov: 

Maximálny počet bodov (20 bodov) sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou ponúknutou  cenou 

za 1 m2vrátane DPH za vyrovnávku podkladu AC L 16 v priemernej hrúbke 60 mm a pri 

ostatných ponukách sa určí úmerou.  

 

Hodnotenie ceny za predmet zákazky ostatných ponúk  sa vyjadrí ako podiel s najnižším súčtom  

platnej ponuky a navrhovanou cenou príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 

maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (20 bodov). Takto vypočítané hodnoty 

bodov ostatných ponúk sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.   

 

Body = [(cenamin / cenanávrh) * (bodymax)] 

 17.3.  Výsledné hodnoty ponúk sa spočítajú a zostaví sa poradie úspešnosti ponúk. 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt 

pridelených bodov v jednotlivých kritériách dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie 

ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov. 

 

18.  Obsah ponuky: 

18.1.1. Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO 

spôsobom v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (kópia alebo originál dokladu), alebo spôsobom  

v súlade s § 152 ods. 1 ZVO; 

18.1.2. Doklady preukazujúci technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ZVO; 

18.1.3. Návrh cenovej ponuky podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy; 



Obec Kvakovce, Obecný úrad Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa 

 

 

6 

 

18.1.4. Nacenený Výkaz výmer – Príloha č. 2a tejto výzvy, opatrený podpisom oprávneného zástupcu 

uchádzača, v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa podľa príloh č. 1 a 2 tejto výzvy; 

18.1.5. Údaje o všetkých subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky v rozsahu 

údajov: Hodnota plnenia vyjadrená v € z ponukovej ceny, Predmet plnenia, Identifikačné údaje 

subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa pobytu/sídlo, IČO/dátum 

narodenia, Identifikačné údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia; 

18.1.6. Návrh Zmluvy o dielo. 

V prípade ak uchádzačovi v čase predloženia ponuky žiadny subdodávateľ známy nie je, predloží uchádzač 
Čestné vyhlásenie, že v čase predloženia ponuky mu žiadny subdodávateľ známy nie je. 

 
19. Informácia o vyhradení zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nevyhradená. 

20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: Do dátumu: 31.12.2019 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s § 57 ods. 2 

ZVO (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásil postup). V tomto prípade sa rozumie každý objektívny 

prípad, pre ktorý nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v tomto postupe zadávania 

zákazky pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie ZVO, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv 

na výsledok verejného obstarávania, alebo prípad ak predložené cenové ponuky s DPH u všetkých 

uchádzačov prekročili limit disponibilných finančných zdrojov verejného obstarávateľa určených na 

financovanie predmetu zákazky. 

b) Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty 

podľa bodu 15 tejto výzvy. Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním 

pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača doručenej elektronickými prostriedkami na 

kontaktnú adresu zástupcu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy, podpísanej 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú 

ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 15 a na kontaktnú adresu 

zástupcu verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 

nie je umožnené postupovať podľa tohto bodu.  

c) V predmetnomverejnomobstarávaníverejnýobstarávateľneuplatňujesociálnyaspekt. 

 

22. Obhliadka miesta plnenia: 

Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia. 

 

23. Jazyk ponuky: 

Doručované doklady, dokumenty, celá ponuka, doklady a dokumenty v ponuke a písomnosti musia byť 

vyhotovené v štátnom jazyku. Ak je čokoľvek podľa predchádzajúcej vety vyhotovené v cudzom jazyku, 

predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom 

jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 



Obec Kvakovce, Obecný úrad Domašská č. 97/1, 094 02 Slovenská Kajňa 

 

 

7 

 

24. Konflikt záujmov: 

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky 

nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo 

porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. 

V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky 

verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. 

Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo 

realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť 

pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými 

opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, 

ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky. 

 

25. Elektronická aukcia: 

Vzhľadom na charakter predmetu zákazky, ktorým sú stavebné práce, elektronická aukcia nebude 

aplikovaná. 

 

 

                                                                                             ......................................................... 
                                                                                                            RNDr. Ivan Kotora 
        oprávnená osoba verejného obstarávateľa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Kežmarku, dňa: 23.04.2018 

 
 
 
 
Príloha č. 1: Návrh cenovej ponuky 
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Príloha č. 1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky 
 

Návrh  celkovej cenovej ponuky 

na predmet zákazky: 
 „REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - k.ú.: KVAKOVCE“ 

Identifikačné údaje: 
 

Názov uchádzača:   

Sídlo:  

IČO:  

Kontaktná osoba:  

Tel.:  

Email:  

 

Platca DPH ÁNO NIE 

  

 cena celkom 

v EUR bez DPH 
DPH v EUR 

cena celkom v 
EUR s DPH 

Cena za1 m2Postrek asfaltový 
infiltračný s posypom kamenivo z 
asfaltu cestného vmnožstve 0,60 
kg/m2 vrátane betón asfaltový 
nemodifik. II.tr. jemnozrnný AC 8 0, 
strednozrný AC 11 0 alebo 
hrubozrnný AC A6 L, po zhutnení hr. 
60 mm.  

 

-, € -, € -, € 

Cena za1 m2Vyrovnávka podkladu 
AC L 16 v priemernej hrúbke 60 mm. 

-, € -, € -, € 

 

 

V ......................... dňa .......................... 

 

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

( osoba oprávnená konať za uchádzača) 

Meno a priezvisko 
funkcia 


