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Výzva na predloženie cenovej ponuky(súťažné podklady) 
 

Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií časť Krasotín v k. ú. Obce 

Radôstka  

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:   Obec Radôstka 

  Adresa: Radôstka č. 51, 023 04  Stará Bystrica 

  IČO: 00314226 

Zastúpená: Jaroslavom Fekulom, starostom obce 

Kontakt:  +421 41 439 51 29 

Mobil:   +421 905 883300 

e-mail:  ou_radostka@stonline.sk 

Web:  www.radostka.sk 

Kontaktná osoba: Jaroslav Fekula, +421 905 883300, ou_radostka@stonline.sk 
 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 
 

Zmluva o dielo na predmet zákazky: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií časť Krasotín 

v k. ú. Obce Radôstka “  
 

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia miestnych komunikácií časť Krasotín v k. ú. Obce 

Radôstka , ktorá pozostáva zo stavebných prác a dodávok v súlade 

s projektovou dokumentáciou.   

 

Miesto dodania zákazky: Obec Radôstka,  parc. č.  KN – C 1199,1120/1, 115, 1114, 1112 v k. ú. 

Radôstka 

Predpokladané obdobie realizácie: Začatie – dňom prevzatia staveniska.  Dokončenie do 30.11.2020. 

3. Trvanie zmluvy do: 12/2020 

4. Hlavný kód CPV:   Stavebné práce – 452 33 00-9 

5. Druh zákazky: práce 
 

6. Jazyk ponuky: slovenský 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje: 22 000 EUR bez DPH.  
 

8. OPIS zákazky: 
 

Oblasť:   Stavebníctvo 

Podoblasť:  Stavebné práce 

    

Predmetom zákazky je „Rekonštrukcia miestnych komunikácií časť Krasotín v k. ú. Obce 

Radôstka“ 

,ktorá pozostáva zo stavebných prác a dodávok v súlade s projektovou dokumentáciou a 

s výkazom výmer. 

http://www.radostka.sk/
mailto:ou_radostka@stonline.sk
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Stavba sa bude realizovať v obci Radôstka,  parc. č.  KN-C 1199,1120/1, 115, 1114, 1112 k. ú. 

Radôstka. 

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií časť Krasotín v k. ú. Obce Radôstka“ 

Oprava miestnych komunikácií bude pozostávať z opravy miestnych  

komunikácií do časti obce Krasotín, rezanie asfaltu, podklad z asfaltoštrkodrte,  

kryt vozovky z asfaltu a zaliatie špár asfaltovou emulziou.  

Stavebné práce budú uskutočnené v rozsahu výkazu – výmer.  
 

 

 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky 

v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli 

primerané jeho kvalite a cene.  

 

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky  

s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.  

Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním 

ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje 

verejný obstarávateľ. 
 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so 

starostom obce (tel. kontakt +421 905 88 33 00). 
 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť 

zákazky. 
 

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 

 22 000 EUR bez DPH.  

 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov. 

 

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej 

faktúry. Splatnosť faktúry do 60 dní po ukončení prác/od dodania tovaru.  

 
 

Platnosť ponuky – ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 30.11.2020. 
 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky priložil ako 

prílohu aj nasledovné dokumenty:  

1. návrh na plnenie kritérií opečiatkovaný a podpísaný štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou 

osobou uchádzača, 

2. vyplnený výkaz výmer, opečiatkovaný a podpísaný štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou 

osobou.  

3. kópiu výpisu z obchodného alebo iného relevantného registra. 
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Uplatnenie sociálneho aspektu 

V súlade s ustanoveniami §42 ods.12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona 

č.365/2004 Z.z. o rovnako, zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou 

a o zmene a doplnení niektorých ( antidiskriminačný zákon) verejný obstarávateľ v tomto verejnom 

obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk pre Program 

rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020. 

Počas realizácie zákazky v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu 

danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby 

dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky( obec, okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný 

pomer na kratší pracovný čas či už dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru a pod. 

Ak je verejný obstarávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov je 15% 

a viac, je zhotoviteľ v prípade podľa bodu 2 povinný uplatňovať sociálne hľadisko týkajúce sa inklúzie 

marginalizovaných rómskych komunít. 

Ďalšie možnosti týkajúce sa aplikácie sociálneho aspektu budú doriešené s víťazným uchádzačom.   

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak 

pred uplynutím lehoty nebudú predložené aspoň 3 cenové ponuky na zákazku. 
 

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto 

dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný 

obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň primerane predĺži 

lehotu na predkladanie ponúk. 
 

Cenová ponuka uchádzača musí byť vypracovaná v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa 

uvedených v tejto výzve, riadne vyplnená a podpísaná uchádzačom. 

 

9. Položky zákazky: 

10. „Rekonštrukcia miestnych komunikácií časť Krasotín v k. ú. Obce Radôstka“ 

podľa priloženého výkazu výmer. 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk:  

do  10. 11. 2020 do 12:00 hod.  
 

Ponuky sa predkladajú: kuriérom, poštou alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením 

„„Rekonštrukcia miestnych komunikácií časť Krasotín v k. ú. Obce Radôstka““  

do podateľne verejného obstarávateľa.  

Každý 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. 
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12. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia 

lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať 

odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, a doručením novej 

ponuky v lehote na predkladanie ponúk na adresu obstarávateľa. 

 

13. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  
 

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe 

vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 60 dní po ukončení prác/od dodania tovaru.  

 

 

13. Vyhodnotenie ponúk 
 

10.11.2020 o 14:00 hod.  
 

Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ponuky.  

 

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
 

Kritériom výberu uchádzača je najnižšia cena za celý predmet zákazky. 

15. Prílohu výzvy tvorí:         

     

1. Návrh na plnenie kritérií   

    2.Výkaz výmer 

    3. Katastrálna situácia     

        

V Radôstke, dňa 05.11.2020 

 

 

Jaroslav Fekula, starosta obce  


