
VÝZVA  
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na stavebné práce 
 

Názov zákazky: 
 

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľká Lehota 2020“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov : OBEC VEĽKÁ LEHOTA 
IČO: 00321061 
DIČ: 2021111499 
Sídlo : Veľká Lehota č. 52, 966 41 Veľká Lehota 
(tiež kontaktná adresa) 
 
Zastúpený: Jozef Mihál, starosta obce 
Telefón : 045/6726148,9, mobil: 0908 158 118 
e-mail : obec@velkalehota.eu 
(tiež kontaktná osoba) 
 

 
2. Predmet zákazky: 
 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich vo vykonaní rekonštrukcie 
miestnych komunikácií a cestného mosta v obci Veľká Lehota  – objekty: 
Úsek č. 1: Asfaltová plocha pri cintoríne  
Úsek č. 2: MK od hlavnej cesty III. triedy  k č. d. 98 + obnova mostu pri hlavnej ceste III. triedy 
Úsek č. 3: MK Garajovci od č. d. 130 k č. 126 

  
Úsek č. 1 je navrhnutý: 
Šírka plochy je 9,00 m a dĺžka 35,00 m, celková výmera asfaltovej plochy je 315 m2. Plocha je po celom 
obvode lemovaná cestnými betónovými obrubníkmi ABO 1/15 bez skosenia, ktoré sú osadené do 
betónového lôžka na stojato do úrovne s krytom.  
Konštrukčná skladba asfaltovej plochy: - 
- Asfaltový betón obrusný AC S 11 obrus, PMB 45/80-75, II, STN EN 13 108-1  hr. 50 mm 
- Spojovací postrek: PS 0,3 kg/m2 
- Podkladný betón         hr. 170 mm 
- drvené kamenivo fr. 32-63 mm s výplňovým kamenivom    hr. 150 mm 
- štrkopiesok          hr. 150 mm 
  
Úsek č. 2 je navrhnutý: 
Dĺžka úseku je 132,54 m, šírka vozovky 3,00 m.  
Konštrukčná skladba vetvy 2 je navrhnutá v 2 vrstvách po 50 mm – obrusná vrstva, spojovací postrek, 
ložná vrstva a infiltračný postrek. 
Súčasťou úseku je obnova existujúceho železobetónového premostenia vo výmere 17,65 m2. 
  
Úsek č. 3: 
Konštrukčná vrstva úseku č. 3 je navrhnutná v 2 asfaltových vrstvách po 50 mm + spojovací postrek 
a podkladová vrstva zo štrkodrviny 100 mm. V projektovej dokumentácii je vedený ako SO 04. 
 
 
 
Asfaltové kryty existujúcich vozoviek miestnych komunikácií sú značne poškodené. 
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Nachádzajú sa tu preliačiny, pozdĺžne aj priečne trhliny. Komunikácie nevyhovujú z hľadiska 
bezpečnosti, z technického hľadiska a ani z estetického hľadiska.  
 
Podrobný opis predmetu obstarávania - výkaz výmer, projektovú dokumentáciu a zmluvu o dielo 
záujemci získajú od kontaktnej osoby uvedenej v bode č. 1 (email obec@velkalehota.eu).   
 
Uchádzač predkladá iba jednu ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, 
obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v návrhu zmluvy a jej prílohách. Nie je prípustné 
rozdelenie predmetu zákazky. 
 
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona NR SR č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  
 
Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií. 
  
Spoločný slovník obstarávania ( CPV ) : 45233123-7 Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest 
                                          45233223-8 Obnova povrchu vozoviek a súvisiacich súčastí 
      45221119- - Stavebné práce na obnove mostov 
Doplnkový slovník:    IA 13-5 Rekonštrukcia 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Miestne komunikácie v katastri obce Veľká Lehota : 
Úsek č. 1 parc. č. C-KN 1509/16 (novovytvorená parcela geometrickým plánom z pôvodnej parcely E-
KN 1509/1),  
Úsek č. 2 parc. č. C-KN 494/1 a 494/34,  
Úsek č. 3 parc. č. C-KN 2235/7-12; 2236/3-4; 2245/5-7; 2244/-9; 448/2; 444/15-18; 449/4-6; 450/6-7. 
Obhliadka predmetu zákazky je možná na základe telefonického dohovoru so starostom obce podľa 
bodu 1. výzvy. 

 
4. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného 
platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  Záloha sa 
neposkytuje, nepožaduje sa zábezpeka. 
Návrh zmluvy získajú uchádzači od kontaktnej osoby uvedenej v bode č. 1 spolu so súťažnými 
podkladmi (výkazom výmer, technickou správou a situáciou).  
 
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 
obstarávateľ podpíše Zmluvu podľa bodu č 2. tejto výzvy a predloženej cenovej ponuky. Zmluva medzi 
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom bude podpísaná najneskôr do 30 dní od zaslania 
informácie o vyhodnotení výsledkov súťaže. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, ak úspešný 
uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať navrhovanú zmluvu.   

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:  
48 683,01 EUR bez DPH 
 
6. Typ zákazky: 
Zákazka na stavebné práce podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 
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7. Podmienky účasti 
            Ponuka musí obsahovať:  

• cenovú ponuku stanovenú podľa predpokladanej hodnoty zákazky podľa výkazu výmer a 
výkresovej dokumentácie, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky.  
• minimálne jednu referenciu z rekonštrukcie ciest v hodnote minimálne 50 000,- bez DPH za 
predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania 
• sprievodný list s označením úhrnnej celkovej sumy s DPH, ktorý bude obsahovať identifikačné 

údaje uchádzača (názov, sídlo, IČO, kontakt-telefonický alebo e-mailový). Identifikačné údaje je 
potrebné uviesť aj na čiastkové výkazy a krycie listy. 

 
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená 
v ponuke uchádzača bude vyjadrená v eurách (EUR). 

 
9. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuku možno predkladať v slovenskom jazyku v lehote najneskôr do 22.6. 2020 do 14:00 hod. na e-
mailovú adresu: obec@velkalehota.eu, alebo poštou či osobne v uzavretej obálke s označením „Cesty 
VL 2020“ a  „Neotvárať“  na adresu:  
OBEC VEĽKÁ LEHOTA 
Veľká Lehota č. 52, 966 41 Veľká Lehota 

 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je 
dátum doručenia ponuky na kontaktné miesto a nie dátum a čas odoslania ponuky na poštovú prepravu, 
alebo odoslania elektronickou poštou.  
Otváranie ponúk sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Veľká Lehota č. 52, 966 41 Veľká Lehota 
koncom mesiaca jún 2020, o presnom termíne budú uchádzači informovaní elektronickou poštou. 
V prípade, že sa nebudú môcť stále konať verejné zasadnutia, bude otváranie neverejné a uchádzačom 
bude zaslaná zápisnica.   
 
V prípade prijatia ponuky prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky 
verejnému obstarávateľovi. 
 
10. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Splnenie podmienok účasti  bude posudzované  v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného 
obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke: 

• nepredložil požadované doklady alebo informácie, 
• predložil neplatné doklady, 
• poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie. 

 
11.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za stavebné práce uvedené vo výkaze výmer.  
 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Kritérium č. 1: Celková cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH 
Váha: 100 
 
V prípade identických návrhov na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré uchádzači uvedú vo 
svojich ponukách (celková cena, resp. cena s DPH), poradie bude stanovené podľa termínu 
predloženia ponuky. Uchádzač, ktorý prvý predložil ponuku, bude v plnení zmluvy zaradený ako prvý, 
ďalší v poradí ako druhý atď. 
 
Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi elektronickou 
poštou všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. 
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12.   Cena a spôsob určenia ceny: 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR  č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená 
v eurách    a musí zahŕňať všetky náklady uchádzača. 
 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena 
vrátane DPH. 
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, upozorní. 

 

13. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  
Maximálne 45 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  
 
14. Doplňujúce informácie 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu 
zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet 
zákazky. 

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli s 
prípravou a doručením ponuky.  

V prípade vzniku situácie mimoriadne nízkej ponuky uchádzača sa verejný obstarávateľ bude riadiť 
ustanoveniami § 53 Vyhodnocovanie ponúk zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v 
aktuálnom znení. 

Vo Veľkej Lehote, dňa 05.06.2020 
 
 
 
 

           Jozef Mihál 
          starosta obce 
      v. r. 


