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PREDMET ZÁKAZKY:       Rekonštrukcia cesty Sadová 
 

 
ZÁKAZKA NA STAVEBNÉ PRÁCE 

 

 

 

V Ý Z V A 
na predkladanie cenových ponúk na  

zákazku s nízkou hodnotou 

(§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „ZVO“)) 

 
  

 
 
 
Schválil: Milan Kubeš, starosta 
 
 
 

 
 

Rovinka, jún 2021 
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1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) ZVO 

 

Názov organizácie: Obec Rovinka 
Sídlo organizácie: Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika 
IČO: 00305057 
DIČ: 2020362036 
IČ DPH: nie je platiteľ DPH 
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu: 24722112/0200 
Zastúpenie: Milan Kubeš, starosta obce (zainteresovaná osoba - § 23 ods. 3 ZVO) 
Zodpovedná osoba: Ing. Tomáš Káčer, prednosta Obecného úradu Rovinka (zainteresovaná osoba - 

§ 23 ods. 3 ZVO) 
Tel.: 02/45985218 
E-mail: kubes@obecrovinka.sk, kacer@obecrovinka.sk  
Web stránka: www.obecrovinka.sk 
Právna forma: obec 

 
 

ďalej ako „verejný obstarávateľ“ 
 

Osoba zodpovedná za určenie predmetu zákazky:  

Ing. Tomáš Káčer (zainteresovaná osoba podľa § 23 ods. 3 ZVO) 

Osoba zodpovedná za realizáciu procesu verejného obstarávania:   

Ing. Hilda Regulová Gajdošová, na základe plnej moci (zainteresovaná osoba podľa § 23 ods. 3 ZVO) 

 

2.  Kontaktné miesto verejného obstarávateľa pre verejné obstarávanie zákazky na základe plnej 

moci:  

E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 125, 821 02 Bratislava 

IČO: 462 751 18 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Hilda Regulová Gajdošová 

Telefón: +421 243422357 

Mobil:     +421 903400529 

e-mail:    gajdosova@elconsulting.sk  

 

3. Názov zákazky: Rekonštrukcia cesty Sadová 

 

4. Druh zákazky: Zákazka na dodanie: stavebné práce 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 24 664,55 eur bez DPH je určená na základe rozpočtu 

odborne spôsobilou osobou - rozpočtárom 

 

6. Úspešný uchádzač bude vyhodnotený podľa bodu 21 tejto výzvy, v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) 

ZVO na základe najnižšej ceny bez DPH. 

 

7. Predmet zákazky: Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty v Obci Rovinka na ulici Sadová. Projektant: VA-project 
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s.r.o., zodpovedný projektant:  Ing. Andrej Vachaja. 

Predmetom stavebných prác bude: 

 

Konštrukcia opravy vozovky na ulici Sadová: výmena obrusnej vrstvy 

• asfaltový betón AC 11 O;  PmB 45/80-75   40mm  STN EN 13108-1 

• spojovací postrek emulzný 0,7 kg/m2,  PS CB, STN  73 6129 

• spolu min. hrúbky                                                                                                          40mm 

 

Konštrukcia vozovky je nasledovná: 

• asfaltový betón, AC 11 O;  PmB 45/80-75 I; STN EN 13108-1                         50 mm   

• spojovací postrek z asf. emulzie PS (0,7 kg.m2) STN EN 13808 

• asfaltový betón, AC 16P CA 35/50; I; STN EN 13108-1                                      80 mm         

• spojovací postrek z asf. emulzie PS (0,7 kg.m2), STN EN 13808 

• mechanicky spevnené kamenivo MSK; 31,5 Gb, STN 73 6124-1                   170mm   

• drvený betón, STN 736126, STN EN 13242                                                          250  mm  

• spolu                                                                                                                                 550  mm 

Na okraji vozovky v mieste chodníkov a vjazdov sa navrhujú betónové cestné obrubníky zapustené bez 

prevýšenia. 

 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Hlavný slovník:  

45233120-6 Stavebné práce na výstavbe ciest 

45233123-7 Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest 

45233142-6 Práce na oprave ciest 

45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest 

 

9. Miesto dodania predmetu zákazky: Miesto plnenia  predmetu zákazky (zmluvy), uskutočnenia 

stavebných prác –ul. Sadová, k.ú. Rovinka, okres Senec. 

10. Variantné riešenie:  

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné 

riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

11. Lehota dodania predmetu zákazky: Dĺžka realizácie predmetu zákazky (zmluvy) je do 31.08.2021.  

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

12.1. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným 

platobným stykom.  

12.2. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša 

uchádzač. 

12.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak prekročí výšku finančných 

prostriedkov, predpokladaných na tento účel.  

 

13. Lehota viazanosti ponúk: ponuky uchádzačov sú viazané do 31.09.2021 

 

14. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami:  
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14.1 v prípade potreby objasniť údaje uvedené v tejto výzve na predkladanie ponuky môže záujemca 

požiadať o vysvetlenie priamo prostredníctvom osoby zodpovednej za realizáciu verejného 

obstarávania prostredníctvom kontaktného miesta verejného obstarávateľa podľa bodu 2 tejto 

výzvy. Žiadosť o vysvetlenie záujemca predloží emailom na emailovú adresu kontaktnej osoby pre 

verejné obstarávanie gajdosova@elconsulting.sk. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie 

bezodkladne, najneskôr 3 dni pred lehotou na predkladanie ponúk za predpokladu, že sa požiada 

o vysvetlenie dostatočne vopred. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie všetkým záujemcom 

jeho zverejnením na web stránke verejného obstarávateľa: https://www.obecrovinka.sk/  

z uvedeného dôvodu je potrebné sledovať web stránku verejného obstarávateľa. 

 

15. Jazyk ponuky: cenovú ponuku a dokumenty požadované verejným obstarávateľom predkladá 

uchádzač v štátnom – slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a 

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

preklad do štátneho jazyka. 

 

16. Podmienky účasti: 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia podľa § 32 ZVO a podmienok účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej 

spôsobilosti podľa § 34 ZVO: 

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

písm. e) zákona – musí byť oprávnený realizovať práce a činnosti, ktoré zodpovedajú predmetu 

zákazky.  

           Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nemusí predkladať v ponuke doklad 

o oprávnení dodávať tovary, ktoré zodpovedajú  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, 

túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v Registri právnických osôb, v ktorom je 

uchádzač zapísaný. Uchádzač so sídlom v inom členskom štáte predloží doklad z príslušného 

registra o oprávnení dodávať tovary, ktoré zodpovedajú  predmetu zákazky, ktorý bude 

súčasťou ponuky. 

 

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

písm. f) zákona - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. Uvedené znamená, že uchádzač so sídlom v Slovenskej republike 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. Uchádzač, ktorý má sídlo 

v inom členskom štáte predloží doklad o tom, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

pokiaľ sa takýto doklad v krajine sídla nevydáva, predloží čestné vyhlásenie. 

 

16.3 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej alebo odbornej spôsobilosti 

podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona - uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo 

o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. 

Požaduje sa predloženie:  
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16.3.1 profesijného životopisu, z ktorého musí vyplývať, či ide o zamestnanca uchádzača 

(pracovnoprávny vzťah, tým podmienku účasti spĺňa samotný uchádzač, ktorý musí mať 

výkon stavbyvedúceho zapísaný v predmete podnikania) alebo o „inú osobu“ podľa § 34 

ods. 3 ZVO (obchodnoprávny vzťah, výkon stavbyvedúceho má v predmete podnikania 

zapísaný „iná osoba“ a v ponuke musí byť predložená písomná zmluva medzi uchádzačom a 

„inou osobou“, v ktorej sa „iná osoba“ zaviaže, že poskytne uchádzačovi svoje kapacity 

počas celého obdobia platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania; „iná 

osoba“ musí spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač podľa 

bodu 16.1 a 16.2. – splnenie podmienok osobného postavenia „inej osoby“ overí verejný 

obstarávateľ sám v Registri právnických osôb a na webovej stránke Úradu pre 

verejné obstarávanie), 

16.3.2 kópiu/scan platného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,  

16.3.3 zoznamu zmlúv/opisov odbornej praxe takejto osoby, 

16.3.4 predložený profesijný životopis takejto osoby musí minimálne obsahovať: meno a 

priezvisko, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, doložené platným dokladom o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní (bod 16.3.2), zoznam/opis odbornej praxe (bod 16.3.3) (napr. 

pracovná pozícia, opis pracovnej náplne/opis odborných skúseností, miesto, rok 

plnenia/zamestnania, objednávateľ/zamestnávateľ podľa typu zmluvného vzťahu, napr. 

obchodný vzťah alebo pracovnoprávny vzťah a pod.), podpis tejto osoby a jej vyhlásenie o 

pripravenosti plniť predmet zákazky v preukazovanej pozícii, 

16.3.5 kópiu/scan dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho (alebo ekvivalentného 

dokladu alebo rovnocenného dokladu vydaného v krajine EÚ), 

16.3.6 uvedeným spôsobom sa preukáže splnenie požiadaviek minimálne u osoby: 

Stavbyvedúci v oblasti pozemných stavieb s odbornou spôsobilosťou podľa z. č. 

138/1992 Zb. v platnom znení (alebo podľa ekvivalentnej právnej normy platnej v 

krajine sídla uchádzača alebo v krajine pôvodu osoby), za ktorého preukáže min. 1-

ročnú odbornú prax stavbyvedúceho, t.j. vykonával odbornú prax stavbyvedúceho min. 1 

rok a aspoň jednu profesionálnu praktickú skúsenosť v pozícii stavbyvedúceho so 

stavbami rovnakými alebo obdobnými ako je predmet zákazky, t.j. vykonával funkciu 

stavbyvedúceho aspoň na jednej stavbe ako je predmet zákazky alebo obdobnej stavbe. 

Obdobná stavba zahŕňa porovnateľné pracovné postupy, porovnateľné druhy 

stavebných prác, porovnateľné špeciálne stavebné práce; stavebné práce s využitím 

obdobných stavebných konštrukcií, výrobkov a materiálov, 

16.3.7 profesijný životopis, zoznam zmlúv/opisov odbornej praxe, vyhlásenie osoby o 

pripravenosti plniť predmet zákazky v preukazovanej pozícii musia byť podpísané 

danou osobou. 

 

16.4 Uchádzač môže na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a 

odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah avšak podľa podmienok 

uvedených v 34 ods. 3 ZVO. 

 

16.5 U uchádzača a prípadne „inej osoby“ nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. f) zákona - konflikt záujmov podľa § 23 zákona, ktorý nemožno odstrániť inými 

účinnými opatreniami. Túto skutočnosť potvrdí uchádzač predložením čestného vyhlásenia 

o neexistencii konfliktu záujmu podľa Prílohy č. 4 za seba aj za „inú osobu“. V prípade, ak by  u 

„inej osoby“ existoval dôvod na vylúčenie, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o výmenu 

„inej osoby“ za takú, u ktorej neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. 
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16.6 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia 

a odbornej a technickej spôsobilosti môžu byť predbežne nahradené čestným vyhlásením (viď 

Príloha č. 5 k SP), doklady, ktorými sa predmetná podmienka účasti preukazuje, budú vyžiadané 

od úspešného uchádzača. Počas verejného obstarávania sa primerane môžu uplatniť 

ustanovenia podľa § 114 ods. 1 ZVO. 

 

16.7 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 

37 ods. 3 ZVO. 

 

16.8 Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: Podmienky účasti na preukázanie 

osobného postavenia uchádzačov a technickej alebo odbornej spôsobilosti sú primerané 

vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva. Postup zadávania tejto zákazky 

zverejnením výzvy na web stránke verejného obstarávateľa, zaslaním výzvy na predkladanie 

cenových ponúk vybraným záujemcom, umožňuje verejnému obstarávateľovi vyhodnotiť 

splnenie podmienok účasti podľa 16.1 a 16.2 z dostupných verejných databáz u vybraných 

záujemcov vopred. 

 

17. Opis predmetu zákazky: 

17.1 Funkčná, technická špecifikácia predmetu zákazky: 

 

17.1.1 Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty v Obci Rovinka na ulici Sadová. Projektant: VA-

project s.r.o., zodpovedný projektant:  Ing. Andrej Vachaja. 

17.1.2 Predmetom stavebných prác bude: 

17.1.3 Konštrukcia opravy vozovky na ulici Sadová: výmena obrusnej vrstvy 

  asfaltový betón AC 11 O;  PmB 45/80-75   40mm  STN EN 13108-1 

  spojovací postrek emulzný 0,7 kg/m2,  PS CB, STN  73 6129 

 spolu min. hrúbky                                                                                                 40mm 

17.1.4 Konštrukcia vozovky je nasledovná: 

 asfaltový betón, AC 11 O;  PmB 45/80-75 I; STN EN 13108-1                50 mm   

 spojovací postrek z asf. emulzie PS (0,7 kg.m2) STN EN 13808 

 asfaltový betón, AC 16P CA 35/50; I; STN EN 13108-1                             80 mm         

 spojovací postrek z asf. emulzie PS (0,7 kg.m2), STN EN 13808 

 mechanicky spevnené kamenivo MSK; 31,5 Gb, STN 73 6124-1           170mm   

 drvený betón, STN 736126, STN EN 13242                                                  250  mm  

 spolu                                                                                                                          550  mm 

17.1.5 Na okraji vozovky v mieste chodníkov a vjazdov sa navrhujú betónové cestné obrubníky 

zapustené bez prevýšenia. 

17.1.6 Opis predmetu zákazky a všetky súvisiace práce a služby výslovne neuvedené v opise 

predmetu zákazky ale ktoré súvisia s plnením predmetu zákazky tak, ako sa to obvykle 

očakáva, budú súčasťou ceny predmetu zmluvy. 

17.1.7 Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky 

(doprava na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady s uskutočnením 

predmetu zákazky podľa tejto výzvy). 

17.1.8 Spôsob realizácie jednotlivých častí projektu je obsahom projektovej dokumentácie, ktorá 

predstavuje súčasť opisu predmetu zákazky a je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných 

podkladov -  Projektová dokumentácia. 
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17.1.9 Verejný obstarávateľ vyžaduje spracovanie videozáznamov a fotodokumentácie priebehu 

stavebných prác, osobitne zakrývaných častí diela. Bez súhlasu verejného obstarávateľa alebo 

stavebného dozoru nesmie byť zakrytá žiadna časť diela. Uvedené požiadavky budú 

zohľadnené v návrhu zmluvy. 

17.1.10 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predložiť rozvrh prác a dodávok – plán 

organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram). Vecný a časový harmonogram bude 

prílohou zmluvy. 

17.1.11 Verejný obstarávateľ požaduje na stavebné dielo záručnú dobu 5 rokov, čo bude 

zohľadnené v rámci návrhu zmluvy. 

17.1.12 Údaje v týchto súťažných podkladoch, najmä v projektovej dokumentácii ako súčasti opisu 

predmetu zákazky,  odvolávajúce sa alebo určujúce konkrétny výrobok, konkrétneho 

výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu 

alebo výroby, v takomto prípade uchádzač, v záujme rozvoja hospodárskej súťaže, rozvoja 

konkurenčného prostredia ako aj podpory rozmanitosti technických riešení, zachovania 

produktovej neutrality, môže v ponuke predložiť  ekvivalentné riešenia pri dodržaní 

technických charakteristík, vlastností, parametrov, výkonnostných a funkčných parametrov 

a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky určených podľa týchto 

referenčných údajov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného 

riešenia všetky  náklady spojené s ekvivalentným riešením v rámci predmetu plnenia 

(zabezpečenie osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien, dodatkov a 

pod.). Použitie ekvivalentných riešení nesmie mať za následok následné zvyšovanie ceny 

diela a predlžovanie lehoty uskutočnenia stavebných prác oproti návrhu uchádzača na 

plnenie kritérií. 

17.1.13 Za účelom správneho, úplného a objektívneho posúdenia a vyhodnotenia ekvivalentných 

riešení v súlade s opisom predmetu zákazky zo strany komisie na vyhodnotenie ponúk, 

uchádzač predloží v ponuke zoznam použitých ekvivalentných riešení v rámci Výkazu 

výmer ! 

 

18. Výsledok verejného obstarávania: Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o 

dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, medzi verejným obstarávateľom ako 

objednávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom na druhej strane, (ďalej 

v texte súťažných podkladov „zmluva“). 

 

19. Obchodné a platobné podmienky:  

19.1 V zmluve sa namiesto pojmu uchádzač uvádza zhotoviteľ a namiesto pojmu verejný 

obstarávateľ  sa uvádza objednávateľ. 

19.2 Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi žiaden preddavok. Predmet zákazky 

bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku.  

19.3 Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.  

19.4 Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho 

bankového účtu poukázaná príslušná platba. 

19.5 Úhradu ceny predmetu zákazky (predmetu zmluvy) uskutoční objednávateľ na základe faktúry 

a na základe preberacieho protokolu/dodacích listov.  

19.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané 
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náležitosti, verejný obstarávateľ/objednávateľ má právo vrátiť ju úspešnému 

uchádzačovi/zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto 

prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 

opravenej resp. novej faktúry verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi.  

19.7 Ak má úspešný uchádzač sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej 

republiky, faktúru vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine sídla.  

19.8 Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami, ktoré upravujú 

nároky zo zodpovednosti za vady.  

19.9 Úspešný uchádzač/zhotoviteľ zodpovedá za vady podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka 

a za to, že predmet zákazky/zmluvy bude dodaný v požadovanom rozsahu, v požadovanej 

kvalite a podľa parametrov určených na predmet zákazky a ktoré podľa ponuky uchádzača 

určí zmluva a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy také vlastnosti, aby bol 

spôsobilý na použitie na obvyklý účel, na ktorý sa obvykle používa. zmluve zádržné vo výške 

5 % z ceny predmetu zmluvy. 

19.10 Objednávateľ požaduje riadenie realizácie stavby podľa opisu predmetu zákazky odborne 

spôsobilou osobou/stavbyvedúcim. 

19.11 Plán organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram) bude súčasťou ponuky uchádzača 

formou prílohy k zmluve.  

19.12 Od úspešného uchádzača ako zhotoviteľa sa vyžaduje ku podpisu zmluvy predložiť doklad o 

uzatvorenom poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne 

osvedčená kópia) ako aj potvrdenie o zaplatení poistného, ktoré budú prílohou ku zmluve. 

Poistenie za škodu spôsobenú pri výkone činnosti sa vyžaduje minimálne v hodnote ponuky 

úspešného uchádzača. 

19.13 Na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy verejný obstarávateľ vyžaduje v rámci 

poskytnutia súčinnosti podľa § 56 ods. 8 až 11 ZVO preukázanie alebo splnenie osobitných 

zmluvných podmienok (§ 42 ods. 12) uvedených v predchádzajúcich bodoch tam, kde to je 

uplatniteľné. 

19.14 „Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 ZVO a § 34 ods. 3 ZVO, prostredníctvom ktorej uchádzač 

preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú 

spôsobilosť, sa podieľa na plnení predmetu zákazky v rozsahu svojho záväzku, ktorý jej 

vyplýva z písomnej zmluvy podľa § 33 ods. 2 ZVO alebo podľa § 34 ods. 3 ZVO, ktorú predložil 

uchádzač vo svojej ponuke a ktorou preukazoval splnenie podmienok účasti finančného a 

ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti. Rozsah záväzku 

uvedie uchádzač v príslušnej prílohe návrhu zmluvy ak to je uplatniteľné. 

 

20. Spôsob určenia ceny:  

20.1 Navrhovaná zmluvná 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 vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača. 

20.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna, ktorá zohľadňuje všetky 

náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania 

zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch 

zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou 

na dve desatinné miesta. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/
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20.3 Súčasťou ceny jednotlivých položiek sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace 

s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné, náklady na zaškolenie a všetky 

ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zákazky podľa tejto výzvy a zmluvy. 

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

uvedie v štruktúre podľa Výkazu výmer - Prílohy č. 1 k zmluve. 

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

som platcom DPH“. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie 

navrhovanú cenu v EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v Slovenskej 

republike, je povinný upozorniť v ponuke. 

20.6 Celkovú cenu - ponukovú/zmluvnú cenu s DPH uvedie uchádzač, v návrhu na plnenie kritérií 

podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy.  

 

21. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO bude 

vyhodnocovať ponuky za celý predmet zákazky na základe najnižšej ceny s DPH, uvedenej v návrhu na 

plnenie kritérií. 

  

21.1 Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: Úspešným uchádzačom 

sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu v EUR s DPH v návrhu na 

plnenie kritérií a v Prílohe č. 1 k zmluve. Poradie uchádzačov bude určené vzostupne podľa 

navrhovaných cien za celkový predmet zákazky s DPH. 

21.2 Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy. 

 

  22.  Lehota na predkladanie ponúk: ponuky musia byť predložené do 09.07.2021 do 12:00 hod. 

 

  23. Miesto a spôsob predloženia ponúk: Ponuky je možné predkladať iba v elektronickej podobe:  

23.1    Ponuka predložená v elektronickej podobe:  

o Ponuka je doručená na emailové adresy: gajdosova@elconsulting.sk a súčasne 

kacer@obecrovinka.sk   

o Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – Rekonštrukcia cesty 

Sadová“  

o Uchádzačom predložená vyplnená Príloha č. 1 až Príloha č. 4 k tejto výzve bude podpísaná 

uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na 

konanie za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie 

ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.  

o Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej osoby 

verejného obstarávateľa je max. 4 MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť odosielanej 

pošty presahuje tento limit, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom rozdeliť ponuku do 

viacerých emailov a na túto skutočnosť verejného obstarávateľa vhodným spôsobom 

upozorniť (napr. do predmetu emailu uchádzač uvedie: 1. časť cenovej ponuky - „názov“, 2. 

časť cenovej ponuky - „názov “ a atď.  

         

        24. Obsah ponuky uchádzača: 
24.1   Uchádzač predloží v elektronickej ponuke: 

o Identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho 

podnikania, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/ov, IČO, kontaktné telefónne číslo, e-

mailto:gajdosova@elconsulting.sk
mailto:kacer@obecrovinka.sk
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mailová adresa kontaktnej osoby a ďalšie údaje podľa Prílohy č.  k tejto výzve – Všeobecná 

informácia o uchádzačovi).  

o vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií - Príloha č. 2 tejto výzvy, 

o vyplnenú a podpísanú  - Zmluvu o dielo -  Príloha č. 3 tejto výzvy. 

o Prílohy zmluve o dielo podľa jej návrhu. 

o Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 4 k tejto 

výzve vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe (minimálne k osobám 

uvedeným v  bode 1 a 2 - Identifikácia verejného obstarávateľa/osoby zabezpečujúcej proces 

verejného obstarávania), resp. ohlásili všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im 

známe.  

o  Čestné vyhlásenie/doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 34 ZVO (bod 

16 tejto Výzvy). Čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 5 k tejto výzve. 

o  Verejný obstarávateľ uplatní postup podľa § 40 ZVO a postup podľa § 53 ZVO.  

   25.   Ďalšie informácie: 

25.1 Verejný obstarávateľ si ako objednávateľ vyhradzuje právo nepristúpiť k uzatvoreniu zmluvy 

alebo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom bez akýchkoľvek sankcií, 

v prípade negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie – 

predmetu zákazky/zmluvy, čo neumožňuje financovanie výdavkov súvisiacich s predmetom 

zákazky/zmluvy ako výsledku procesu verejného obstarávania stavebných prác, resp. prerušiť 

realizáciu stavebných prác do schválenia potrebného finančného krytia predmetu zmluvy. 

25.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpísaniu zmluvy a to bez finančných 

nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní aj v 

nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO. 

25.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly alebo na preskúmanie úkonov kontrolovaného, sú 

v prípade predmetnej zákazky najmä: a) odbor kontroly Obce Rovinka; b) Úrad pre verejné 

obstarávanie. 

25.4 Prípadné zadanie podielu zákazky subdodávateľom (podľa návrhu uchádzača v ponuke) bude 

podľa § 41 ZVO upravené v zmluve a zoznam subdodávateľov v rozsahu: názov/obchodné 

meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, 

predmet a rozsah ich subdodávok, bude prílohou k zmluve vrátane údajov o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Údaje 

podľa predchádzajúcej vety musia byť uvedené v zmluve (resp. v prílohe zmluvy) najneskôr v 

čase jej uzavretia; verejný obstarávateľ však podľa § 41 ods. 1 písm. a) ZVO vyžaduje uvedené 

údaje predložiť už v ponuke uchádzača, súčasne podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO vyžaduje, aby 

navrhovaní subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 

32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) 

až h) a ods. 7 ZVO. Zoznam subdodávateľov s požadovanými údajmi bude uvedený v prílohe 

zmluvy. 

 

  Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:  

o Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača 

o Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií  

o Príloha č. 3 – Obchodné podmienky zmluvy 

o Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov 

o Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 ZVO o tom, že uchádzač spĺňa podmienky 

účasti určené verejným obstarávateľom v tejto výzve. 
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    Príloha č. 1 k Výzve  

Všeobecná informácia o uchádzačovi 
 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, 
ktorá predkladá ponuku 

 

  

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

 

  

IČO  

 
 

Právna forma  
  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej 
je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým 
sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra 
alebo evidencie 

 

  

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač 
založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko  

 

 

 

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejného 
obstarávania 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  
E-mail  
 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, 
ktorej bude doručená Výzva na účasť v elektronickej aukcii  - 
nie je relevantné EA sa nerealizuje 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  
E-mail  
  

 

Osoba, ktorá ponuku vypracovala - meno a 
priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, 
sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak 
bolo pridelené (§ 49 ods. 5 ZVO) 

 

Telefón  
E-mail  
 
V............................., dňa:..........................          ........................................................................................ 
                                                                                                          osoba oprávnená konať za uchádzača, resp. na základe plnej moci 
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Príloha č. 2  k Výzve 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií musí byť súčasťou ponuky 
 

Názov zákazky: Rekonštrukcia cesty Sadová 
 

Uchádzač: ............................................................................................................................................................................................................. 
(Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania) 
 
 
 

 
 

 
P. č. 

 
Hlavné kritériá 

 

 
Návrh uchádzača na plnenie kritérií¹) 

 
1.1. 

 
Celková cena s DPH za zhotovenie 

predmetu zákazky 
 
 

 
........................ v Eur s DPH 

 Pozn.: 1) vyplní uchádzač a predloží v ponuke. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchádzač uvádza celkovú cenu bez DPH za dodanie predmetu zákazky z výpočtu podľa Výkazu položiek – výkaz 
výmer podľa Kapitoly B.2 – Spôsob určenia ceny v ponuke. Výkaz položiek – výkaz výmer sa predkladá spolu 
s návrhom na plnenie kritérií a je povinnou súčasťou ponuky. 
 
 

 
V ............................. dňa: .................... 
 
 ______________________ 
 Meno, priezvisko, funkcia podpis 
 (osoba oprávnená konať v mene uchádzača) 

 
 

Vyhlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie ponuky 

a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky. 

 

 

Dátum:....................                                                                                                                      .......................................... 
Pečiatka, meno a podpis uchádzača* 

 

 

*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch 

v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 
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Príloha č. 3 k Výzve 

Obchodné podmienky zmluvy 
 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák.  č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“), na predmet: „Rekonštrukcia cesty Sadová“. Obchodné podmienky verejného obstarávateľa sú 
uvedené v návrhu  zmluvy.  
 
1. Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na web stránke verejného obstarávateľa.   
2. V zmluvných vzťahoch sa namiesto pojmu uchádzač uvádza zhotoviteľ a namiesto pojmu verejný 

obstarávateľ  sa uvádza objednávateľ. 
3. Návrh zmluvy o dielo uchádzač nemení; uchádzač  predkladá zmluvu o dielo s uvedením cien v zmluve 

a vo Výkaze výmer a  s vyplnením požadovaných údajov v šedo vyznačených poliach a v Prílohe č. 1 
zmluvy. 

4. Uchádzač doplní požadované údaje, týkajúce sa jeho identifikácie nasledovne: 
a)    obchodné meno uchádzača, adresa resp. sídlo, zápis v Obchodnom registri, právna forma, štatutárny 

orgán, IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade skupiny dodávateľov údaje za všetkých členov skupiny 
dodávateľov); 

b) platiteľ DPH predloží navrhovanú zmluvnú cenu - bez DPH, DPH, navrhovanú zmluvnú cenu celkom 
vrátane DPH a navrhovanú zmluvnú cenu slovom. Neplatiteľ DPH predloží navrhovanú zmluvnú cenu 
bez DPH, na túto skutočnosť upozorní;  

c) meno a funkcia osoby, ktorá podpíše zmluvu v súlade s dokladom o oprávnení dodávať tovar, 
poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce; 

d)    finančnú identifikáciu s uvedením údajov majiteľa účtu  a údajov banky (názov, adresa, číslo účtu, 
mena, IBAN, SWIFT kód). 

5. V prípade „skupiny dodávateľov“, ktorá nemá právnu formu, predkladá údaje za všetkých členov skupiny. 
Úspešná „skupina dodávateľov“ bez právnej formy vytvorí pred uzavretím zmluvy právne vzťahy v súlade 
s § 31 ZVO. Verejný obstarávateľ vyžaduje vytvorenie právnej formy, ak ponuka „skupiny dodávateľov“ 
bola prijatá, z dôvodu riadneho plnenia tejto zmluvy. Právnu formu je možné vytvoriť jednak niektorou z 
foriem obchodných spoločností podľa zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ale aj napríklad vytvorením združenia podľa zákona č. 
40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) alebo 
vytvorením európskej spoločnosti podľa zákona  č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a  o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následne je potrebné predložiť požadované 
údaje v súlade s bodom 4 pred uzavretím zmluvy. 

6. Uchádzač je povinný sa oboznámiť s príslušnými zákonmi, technickými predpismi a príslušnými normami, 
ktoré sú aplikovateľné, resp. môžu ovplyvniť úkony a aktivity súvisiace s predložením ponuky alebo s 
plnením  zmluvy. 

7. Návrh zmluvy je samostatným dokumentom (súborom) vo formáte „pdf“ a „word“. 
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Príloha č. 4 k Výzve 

Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov 

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:  

Rekonštrukcia cesty Sadová  

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov. 

 (...........obchodné meno, sídlo, IČO  uchádzača], zastúpený [..........meno a priezvisko osoby/osôb 

oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača ],  

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v tomto verejnom obstarávaní, vyhláseného na základe výzvy na 

predkladanie ponúk 

 

týmto čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním: 

 som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je 

alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia 

vo verejnom obstarávaní, 

 som neposkytol a neposkytnem  akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo 

alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu 

s týmto verejným obstarávaním, 

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná 

za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu 

procesu verejného obstarávania, 

 poskytnem verejnému obstarávateľovi  v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné 

informácie. 

 

V ...................., dňa ..................... 

––––––––––––––––––––––––- 

Meno, priezvisko, funkcia 
 
 
 

Vyberte položku. 
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Príloha č. 5 k SP 

Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti 

(podľa § 114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v 

znení neskorších predpisov.) 

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:  

Rekonštrukcia cesty Sadová  

(...........obchodné meno, sídlo, IČO uchádzača], zastúpený [..........meno a priezvisko osoby/osôb oprávnenej/oprávnených 

konať za uchádzača ] 

Ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v tomto verejnom obstarávaní, vyhláseného na základe oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk, zverejnené/zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č.: 

.............., dňa: .................................., pod zn.: ...................... 

 

týmto čestne vyhlasujem, že 

spĺňam všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytnem verejnému obstarávateľovi na 

požiadanie doklady, ktoré som týmto čestným vyhlásením nahradil. 

Súčasne uvádzam1 aj 1) informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, 

vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a 2) informácie o dokladoch, ktoré som verejnému 

obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné (ak to je relevantné): 

 

1.1. doklad: ............................; elektr. databáza: ..................; informácie na prístup do databázy: ............................... 

1.2. doklad: ............................; elektr. databáza: ..................; informácie na prístup do databázy: ............................... 

(Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.) 

1.1.  doklad, ktorý je naďalej platný:................................, predložený vo verejnom obstarávaní na predmet 

zákazky:......................oznámenie/výzva zverejnené vo Vestníku č......... dňa ......... zn.:........... 

1.2. doklad, ktorý je naďalej platný:................................, predložený vo verejnom obstarávaní na predmet 

zákazky:......................oznámenie/výzva zverejnené vo Vestníku č......... dňa ......... zn.:........... 

(Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.) 

V ...................., dňa ..................... 

 

 –––––––––––––––––––––––––- 

 Meno, priezvisko, funkcia a podpis osoby/osôb oprávnenej/ných konať za uchádzača,  
 resp. osoby na základe plnej moci 

                                                   
1
 Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné 

v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré 

verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné 


