
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. (ďalej len ZVO) 
 

Obec Hrachovo ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„verejný obstarávateľ“) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky v prieskume trhu (ďalej len „cenovej 
ponuky“) s názvom: Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo - ulica Hradná. 

Verejný obstarávateľ uskutočňuje postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou formou uskutočnenia 
prieskumu trhu a to odoslaním výzvy na predloženie cenovej ponuky hospodárskym subjektom oprávneným 
uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky. 

V postupe zadávania zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorá nemá zákonom stanovené formálne 
pravidlá postupu jej zadávania, bude verejný obstarávateľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
obstaranie predmetu zákazky a jeho zadanie boli hospodárne, všetko za dodržania základných princípov 
verejného obstarávania a za podpory riadnej hospodárskej súťaže a v súlade s § 117 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 

1. Identifikácia objednávateľa - obstarávateľa: 
Názov:   Obec Hrachovo 
Sídlo:   Mieru 35, 980 52 Hrachovo 
IČO:   00318779 
DIČ:   2021230189 
Štatutárny orgán:  Ondrej Knechta, starosta obce 
Kontaktná osoba:  Ondrej Knechta 
Telefón:   0910 916 270 
E-pošta:   starosta@obechrachovo.sk 

 
2. Názov predmetu zákazky: 

Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo - ulica Hradná 
 
3. Hlavný kód CPV: 

CPV - 45233223-8 – Obnova povrchu vozoviek 
CPV - 45233226-9 Stavebné práce na stavbe príjazdových ciest 
IA18-0 Obnova povrchu 

 
4. Opis predmetu zákazky: 

Rekonštrukčné práce na vozovke miestnej komunikácie – ulica Hradná – obnova asfaltobetónového krytu 
v celkovej dĺžke 474,61 m a výstavba vozovky MK1 v dĺžke 158,19 m, MK2 v dĺžke 74,82 m a MK3  
v dĺžke 19,44 m. 

 MK1 je časť ulice Hradná v súčasnosti vozovka s nespevneným povrchom. 
 MK2 je v súčasnosti komunikácia s vozovkou s nespevneným povrchom, ktorá je ukončená slepo. 
 MK3 je v súčasnosti komunikácia s vozovkou s nespevneným povrchom, ktorá spája ulicu Hradná  

s mostom cez miestny potok. 
Podrobné informácie sa nachádzajú v Projektovej dokumentácii (príloha č. 10). 

 
5. Rozsah predmetu zákazky: 

Podrobný položkovitý opis predmetu zákazky, ako aj počet jednotiek konkrétnych požadovaných 
položiek je obsahom Výkazu výmeru predmetnej zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú čas dokumentácie 
verejného obstarávania (príloha č. 4: Výkaz výmer). V prípade ak sa nachádzajú vo výkaze výmer 
konkrétne značky stavebných materiálov a výrobkov, je možné nahradiť tieto materiály ich 
ekvivalentnými druhmi minimálne rovnakých alebo lepších parametrov. 

 
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Ulica Hradná, p. č. 242/23, 595/1, 595/8, 597/1, k. ú. Hrachovo v rozsahu podľa zadania. 
Uchádzačovi je odporúčané pred vypracovaním ponuky vykonať fyzickú obhliadku dotknutého územia 
(verejné dostupný priestor) za účelom riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom, tak aby bolo  
z jeho strany možné predložiť presne definovanú ponuku. 



Termín dodania: Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať (zrealizovať) maximálne do 5 mesiacov od 
prevzatia staveniska; v prípade objektívnych okolností, ktoré nenastali z dôvodov na strane objednávateľa 
alebo dodávateľa v najbližšom vhodnom termíne po dohode zmluvných strán. Objednávateľ odovzdá 
zhotoviteľovi stavenisko do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Najneskorší termín dodania je 30. 09. 2022. 

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Bola stanovená v zmysle § 6 ZVO vo výške 106 028,53 € bez DPH, na základe rozpočtu stavby, 
vypracovaného autorizovanou osobou. Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je 
maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného 
uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 
8. Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie poskytnutej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja (výzva č. 
12861/2021/OSMRR) a z rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. 

 
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo. Návrh Zmluvy o dielo tvorí 
prílohu tejto výzvy (príloha č. 3: Návrh Zmluvy o dielo). 
Cena za realizáciu predmetu zákazky (cena za dielo) bude dohodnutá tak, ako je to uvedené a predložené 
v cenovej ponuke úspešného uchádzača (Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria, Príloha č. 3: Návrh 
Zmluvy o dielo, Príloha č. 4: Výkaz výmer). 
Ceny budú uvedené v eurách (EUR) a kalkulované vrátane aktuálne platnej výšky DPH, colných sadzieb 
a všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou stavebných prác. Cena za realizáciu predmetu zákazky – 
realizáciu diela je maximálna a konečná a zmena ceny je možná výhradne v súlade s § 18 ZVO a v súlade 
so zmluvnými podmienkami Zmluvy o dielo. 

 
10. Cena a spôsob určenia ceny zákazky: 

Cena zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky definovaným v bode 
4 a v prílohe č. 1 tejto výzvy, s určenými technickými a funkčnými parametrami a návrh ceny bude tvoriť 
súčet cien jednotlivých položiek predmetu zákazky. 
Cena za predmet zákazky musí by stanovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách  
v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. 
ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia celková cena s DPH v Eurách za predmet zákazky. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky a požiadavky tejto výzvy verejný 
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. 
 

12. Rozdelenie zákazky na časti: 
Zákazka nie je rozdelená na časti. Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie cenovej ponuky na časti 
a požaduje predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu 
zákazky uvedenom v tejto výzve a podľa príslušných príloh tejto výzvy, ktoré deklarujú rozsah  
a špecifikáciu predmetu zákazky. 
 

13. Variantné riešenie: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou cenovej ponuky bude aj 
variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia cenových ponúk. 
 

14. Ekvivalent: 
V prípade, ak táto výzva, alebo doklady a dokumenty poskytnuté v rámci príloh tejto výzvy (Výkaz 
výmer) identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, alebo identifikuje 
konkrétneho dodávateľa alebo konkrétne technické riešenie, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto 
výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že 
ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné 



charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky, technológie 
 a zariadenia určené a zároveň nebude predstavovať zvýšené náklady pre verejného obstarávateľa. Pri 
výrobkoch, zariadeniach, materiáloch a/alebo príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač 
predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite pri dodržaní vyššie uvedených 
požiadaviek.  
Ak uchádzač uplatní návrh na ekvivalent, predloží ho v ponuke v samostatnom dokumente nazvanom 

„zoznam ekvivalentných položiek“, pričom predmetný zoznam predložených ekvivalentných položiek 
musí obsahovať pôvodnú požiadavku na danú položku z výkazu výmer podľa tejto výzvy a návrh 
ekvivalentu.  

 
15. Lehota na predloženie cenovej ponuky: 

Ponuky sa prijímajú do 14. 4. 2022 do 12:00. Otváranie ponúk - 14. 4. 2022 o 13:00 hod. v budove OcÚ 
Hrachovo. Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

 
16. Spôsob predloženia ponuky: 

Záujemca predloží svoju ponuku elektronickou poštou na adresu: starosta@obechrachovo.sk, alebo 
prostredníctvom pošty, resp. iného doručovateľa alebo osobne v zalepenej obálke s označením: „Verejné 
obstarávanie: Obnova miestnych komunikácií v obci Hrachovo - ulica Hradná - NEOTVÁRAŤ“ na 
adresu verejného obstarávateľa OcÚ Hrachovo, Mieru 35, 980 52 Hrachovo. 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
Uchádzač môže v tomto postupe 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. 
Predloženie viac ako jednej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky tým istým uchádzačom bude 
verejný obstarávateľ považovať v rozpore so zverejnenou výzvou a podmienkami súťaže, pričom verejný 
obstarávateľ ponuku vylúči. 
Uchádzač môže predloženú ponuku alebo jej časť dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku. Ceny sú uvádzané v Eurách. 

 
17. Obsah Ponuky: 

a) Titulný list ponuky: Identifikačné údaje uchádzača (Príloha č. 1). 
b) Vyplnený Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 2). 
c) Vyplnený Návrh Zmluvy o dielo (Príloha č. 3). 
d) Vyplnený Výkaz výmer (Príloha č. 4). 
e) Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (Príloha č. 5). 
f) Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti (Príloha č. 6). 
g) Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača (Príloha č. 7). 
h) Súhlas so spracúvaním osobných údajov (Príloha č. 8). 
i) Zoznam stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky (Príloha č. 9). 
Všetky doklady musia by podpísané a opečiatkované uchádzačom. 

 
18. Podmienky účasti: 

a) Osobné postavenie (Uskutočňovanie stavebných prác) uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek 
týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra. Požiadavka vyplýva zo zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona). Uchádzač tento doklad 
predkladať nemusí. Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v dostupných verejných registroch. 

b) Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu; Čestné vyhlásenie 
(Príloha č. 6). 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) 
zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predloží zoznam stavebných prác, rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia 
verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie), doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní 
stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok (ďalej len 
potvrdenie o vykonaní stavebných prác). Potvrdenie o vykonaní stavebných prác musí obsahovať 



minimálne identifikačné údaje o zhotoviteľovi, objednávateľovi, s uvedením opisu predmetu plnenia, 
uvedením cien, miesta a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Uchádzač musí preukázať, že za požadované posudzované obdobie uskutočnil stavebné práce rovnakého 
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky minimálne s celkovou zmluvnou cenou 100 000 
EUR bez DPH a to kumulatívne v priebehu posudzovaného obdobia.  

 
19. Konflikt záujmov: 

Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 ZVO dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané opatrenia 
a vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov. Ak nebude možné odstrániť 
konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby  
z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, 
verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača. 
 

20. Ďalšie informácie: 
 Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to 

oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené 
osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a nimi poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR  
a právnymi aktmi EÚ. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu  
s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi verejným 
obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany 
Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

 Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 15. tejto Výzvy, nebude 
ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže. 
 Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti 

so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ 

následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením. 
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od podpisu tejto zmluvy  

s úspešným uchádzačom, ak ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a financovanie predmetu tejto Zmluvy 
nebolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Hrachovo, to znamená, že financovanie predmetu tejto 
zmluvy musí by kryté v rozpočte obce. 

 
 

 

 

 

V Hrachove, dňa 29. 3. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
Ing. Peter Bibza 

Oprávnená osoba verejného obstarávateľa 
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