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Výzva na predkladanie ponúk 
  (zákazka s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“)  

 

Zistenie predpokladanej hodnoty zákazky 
(podľa ustanovenia § 6 zákona o verejnom obstarávaní) 

 

 
Obec Ždiar, ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní), vyzýva na predloženie cenovej ponuky za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky 

podľa ustanovenia § 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

Pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods. 3 

zákona o verejnom obstarávaní, ponuky budú zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

 

 

Názov zákazky: Oprava miestnej komunikácie asfaltovým povrchom 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Obec Ždiar 

Zastúpená: Ing. Pavlom Bekešom, starostom obce 

Ždiar 202 

059 55  Ždiar 

IČO: 00326780 

DIČ: 2021212776 

Tel: č: 052/4498107 

e-mail: obeczdiar@stonline.sk 

 

Predmet zákazky: Oprava miestnej komunikácie asfaltovým povrchom 

 

Postup zákazky:  zákazka s nízkou hodnotou, § 117 

 

Druh zákazky:  stavebné práce 

 

Spoločný slovník obstarávania (CVP): 45.23.31.42-6 – Práce na oprave ciest 

 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je oprava asfaltového povrchu miestnej komunikácie v obci Ždiar v dvoch vrstvách, 

šírka komunikácie: 5 m, rozsah: 4 250 m² 

 

Špecifikácia prác – Príloha výzvy č. 1 Výkaz výmer – Oprava miestnej komunikácie 

 

Miesto dodania: Obec Ždiar 
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Termín realizácie predmetu zákazky: jún – júl 2017 

 

Podmienky účasti:  

• Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní, t.j. musí preukázať, že: „je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku“ 

• Dokumenty technickej a odbornej spôsobilosti: 

a) Zoznam stavebných prác, ktoré zahŕňali rovnaký alebo podobný predmet zákazky 

uskutočnených prác za predchádzajúcich päť rokov pred predložením ponúk (máj 2012 – 

máj 2017) s uvedením predmetu prác, cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. 

Uchádzač splní podmienku účasti, ak za uvedené obdobie realizoval minimálne 3 stavby 

požadovaného predmetu zákazky v hodnote predpokladanej zákazky vrátane DPH 

oceneného výkazu výmer prílohy č. 1 výzvy.  Doklad predloží vo forme čestného vyhlásenia 

so zoznamom prác. 

b) Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na uskutočnenie 

stavebných prác. V dokumente o údajoch o strojovom, prevádzkovom a technickom 

vybavení musí uchádzač preukázať, že má k dispozícii dostatočné vybavenie strojného 

a technického charakteru na vykonanie technického riešenia predmetu zákazky, t.j. 

minimálne jednu kompletnú živičnú strojnú zostavu pozostávajúcu z cestného finišéra 

o šírke min. 5m, 2 ks cestných vibračných valcov a prepravných kapacít, čo preukáže 

čestným vyhlásením o tejto skutočnosti podpísaným oprávneným zástupcom uchádzača. 

c) Certifikáty materiálov 

d) Potvrdenie výrobne asfaltovej zmesi, že dodávateľovi stavebných prác na predmet zákazky 

bude poskytnutá asfaltová zmes v potrebnom objeme.  

e) V prípade cenovej ponuky predmetnej zákazky vyššej ako 100 000,00 Eur s DPH je 

potrebné, aby uchádzač preukázal zápis v Registri partnerov verejného sektora 

 

Typ zmluvného vzťahu:  

Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 a násl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa vyčlenený na tento účel. 

Preddavky sa nebudú poskytovať. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 

222/2004 Z.z. o DPH 

 

Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Ponuku žiadame predložiť: do 26.06.2017 do 13:00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Obec Ždiar, Ždiar 202, 059 55 Ždiar 

 

Spôsob predkladania ponúk: 

Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne. 

Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku. 

Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, 

uvedie túto skutočnosť v ponuke). 
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Označenie obálky: 

Oprava miestnej komunikácie asfaltovým povrchom, ponuka – neotvárať 

Obsah ponuky: 

• Nacenený výkaz výmer, príloha č. 1 výzvy – vyhotovený uchádzačom a podpísaný osobou 

oprávnenou konať v mene uchádzača 

• Vyplnený návrh na plnenie kritérií – vyplnená príloha č. 2 výzvy 

• Zoznam stavieb s čestným vyhlásením podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača 

• Údaje o strojovom a technickom vybavení s čestným vyhlásením podpísaný osobou oprávnenou 

konať v mene uchádzača 

• Certifikáty materiálov 

• Potvrdenie výrobne asfaltovej zmesi 

• Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – 

postačuje aktuálna fotokópia alebo vytlačený z internetu 

 

 

Kritéria na hodnotenie ponuky: 

Najnižšia cena predmetu zákazky celkom (vyplnená príloha č. 2 výzvy) 

 

Lehota viazanosti ponúk: 

30.07.2017 

 

Obhliadka miesta: 

V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na horeuvedenom kontaktnom mieste. Obhliadka nie je 

povinná, uchádzač môže predložiť ponuku bez účasti na obhliadke. 

 

Ďalšie informácie: 

V prílohe výzvy prikladáme: 

• Príloha č. 1 Výkaz výmer predmetu zákazky 

• Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií – cena zákazky celkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ždiari, 19.06.2017        Ing. Pavol Bekeš 

            starosta obce 
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