
 

OBEC KORŇA 
 

 

Č. sp.: VO/ZsNH/OMKOD/2021 Korňa dňa 31. 05. 2021 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

 

zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa 

https://www.korna.sk/verejne-obstaravanie 

 

 

I. Základné informácie: 

 

1. Predmet zákazky 

 

Oprava miestnej komunikácie do osady u Durajčíka 
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov:  Obec Korňa 
Sídlo:  Korňa 517, 023 21 Korňa 

IČO: 003140064 

Kontaktné miesto:  Obecný úrad, Korňa 517, 023 21 Korňa 

Kontaktná osoba: Ing. Marianna Bebčáková, starostka obce 

Mobil: +421 908 929 405 

Telefón:  +421 41 4356 213 

Fax: +421 41 4352 068 

E-mail:  starostka@korna.sk 
 

Obec Korňa je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona                            

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

3. Použitý postup verejného obstarávania 

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom 

zákazky je uskutočnenie stavebných prác. 

 

4. Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s opravou častí 

miestnych kominikácií do osady u Durajčíka v obci Korňa v rozsahu poskytnutých 

súťažných podkladov uvedených v prílohe.  

Stavebné práce sú rozdelené na tri objekty:  

SO 01 - Úprava cesty v dĺžke 122,40 m;  

SO 02 - Úprava cesty v dĺžke 438,00 m;  

SO 03 - Úprava cesty v dĺžke 388,00 m  

 

Kód CPV – Hlavný slovník verejného obstarávania: 

45233142-6 Práce na oprave ciest 

45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 

https://www.korna.sk/verejne-obstaravanie
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45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest 

45111300-1 Demontážne práce 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky 

 

Predpokladaná hodnota je stanovená na základe vypracovaného rozpočtu potvrdeného 

oprávenou osobou a jej hodnota predstavuje 41 611,69 EUR bez DPH. 

 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

 

Predmet zákazky sa nedelí na časti. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet 

zákazky. 

 

7. Lehota na predkladanie ponuky 

 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 08. 06. 2020 do 09:00 hod. 

 

8. Spôsob predloženia ponuky 

 

a) poštou alebo osobne: 

Uchádzač predloží ponuku na adresu: Obec Korňa, Obecný úrad, Korňa 517, 023 21 

Korňa v zalepenej obálke s označením: PONUKA NEOTVÁRAŤ! a heslom: Oprava 

komunikácie 

 

alebo 

 

b) elektronickou poštou: 

Uchádzač predloží ponuku na e-mailovú adresu: moravcik.ivo@gmail.com . Do predmetu      

e-mailovej správy uvedie uchádzač: Cenová ponuka - Oprava komunikácie 

 

9. Obsah ponuky 

 

Ponuka musí obsahovať: 

 

 a) Čestné vyhlásenie 

 

V čestnom vyhlásení uchádzač prehlási, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Zároveň v čestnom vyhlásení uvedie, že nie je       

v konflikte záujmov vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi a osobe poverenej zadávaním 

zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač vyplní prílohu č. 1 alebo 

č. 2  tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

 

Ak je uchádzačom fyzická osoba vyplní prílohu č. 1, ak je uchádzačom právnická osoba 

vyplní prílohu č. 2. 

 

b) Návrh cenovej ponuky 

 

Ponuka uchádzača musí obsahovať identifikačné údaje a ponúkanú cenu. Identifikačné 

údaje uchádzača musia obsahovať tieto údaje: obchodný názov, sídlo,  štatutárny zástupca, 

mailto:moravcik.ivo@gmail.com
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IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie neplatca DPH), 

právna subjektivita, e-mail, tel. číslo. 

 

Ponúkanú cenu uvedie uchádzač v členení: cena v EUR bez DPH, DPH v EUR, cena            

v EUR s DPH. Ak je uchádzač neplatca DPH uvedie cenu celkom v EUR. Uchádzačom 

navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 

 

Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 

informácie o cene ponuky. 

 

Ak je uchádzač platca DPH vyplní prílohu č. 4, ak je neplatca DPH vyplní prílohu č. 3. 

 

 c) Ocenený výkaz výmer 

 

Uchádzač ocení všetky položky výkazu výmer podľa prílohy č. 5 tejto výzvy. Uchádzač 

zahrnie do ceny stavebných prác v predloženej ponuke všetky náklady spojené s plnením 

požadovaného predmetu zákazky ako aj náklady nevyhnutné na úplné a riadne plnenie 

zákazky. 

 

Technické požiadavky a charakteristiky uvedené vo výkazoch výmer odvolávajúce sa na 

odkazy konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo 

miesto pôvodu alebo výroby, boli použité z dôvodu, že predmet zákazky nebolo možné 

opísať dostatočne presne a zrozumiteľne iným spôsobom. 

 

Uchádzač môže ponúknuť ekvivalentné výrobky a špecifikácie, ak vo svojej ponuke 

preukáže, že ním navrhované ekvivalentné výrobky sú rovnocenné a spĺňajú určené 

technické požiadavky verejného obstarávateľa. 

 

 d) Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce 

 

Výpis zo Živnostenského registra (FO), resp. Obchodného registra (PO) preukazujúci        

o právnenie uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k danému predmetu zákazky. 

 

Uchádzač sa môže preukázať splnenie uvedenej podmienky účasti zápisom do zoznamu 

hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejného obstarávanie podľa                    

§ 152 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 e) Návrh zmluvy o dielo 

 

Uchádzač predloží vyplnený návrh zmluvy priložený ako príloha č. 6 tejto výzvy. 

 

10. Variantné riešenia 

 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

11. Kritérium hodnotenia 

 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena určená uchádzačom v EUR 

vrátane DPH (resp. cena celkom v EUR pri neplatcovi DPH). 

 



 

4 
 

12. Použitie elektronickej aukcie 

 

Elektronická aukcia sa nepoužije. 

 

13. Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania 

 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom:  

 

Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou ponuky. 

Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví úmerou podľa nasledovného 

vzorca: 

 
najnižšia cena uchádzača 

Počet bodov     =  ––––––––––––––––––––––––––   x   100 

cena hodnoteného uchádzača 

 
(výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta). 

 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet 100 

bodov. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe pridelených bodov 

zostupne. 

 

Ponuka bude zaradená do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá 

všetkým určeným podmienkam v tejto výzve a bude doručená v lehote na predloženie 

ponúk. 

 

Verejný obstarávateľ zašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronicky -           

e-mailom. 

 

14. Miesto realizácie stavebných prác 

 

Miesto realizácie stavebných prác: Miestne komunikácie obce Korňa, k. ú. Korňa. 

 

15. Lehota realizácie stavebných prác 

 

Lehota na realizáciu stavebných prác je do 3 mesiacov od dňa prevzatia staveniska. 

Úspešný uchádzač / zhotoviteľ bude na prevzatie staveniska vyzvaný verejným 

obstarávateľom / objednávateľom.  

 

16. Obchodné podmienky 

 

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným 

uchádzačom zmluvu o dielo podľa prílohy č. 6 tejto výzvy. 

 

V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne uzavrieť 

zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s nasledujúcim 

uchádzačom v zostupnom poradí. 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke verejného 

obstarávateľa. 
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17. Financovanie predmetu zákazky 

 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.  

 

18. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

 

Táto zákazka nebude financovaná z fondov EÚ. 

 

19. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných  

dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 

- ani jeden uchádzač nesplní určené podmienky účasti, 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným 

 vo výzve na predkladanie ponúk, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie, 

- ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, 

 ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky. 

 

II. Súťažné podklady 

 

Verejný obstarávateľ pre vypracovanie ponuky predkladá tieto súťažné podklady: 

 

Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie (FO) 

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie (PO) 

Príloha č. 3 Návrh cenovej ponuky - neplatca DPH 

Príloha č. 4 Návrh cenovej ponuky - platca DPH 

Príloha č. 5 Výkaz výmer 

Príloha č. 6 Návrh zmluvy o dielo 

Príloha č. 7 Situácia 

 

 

 

 

 

 Ing. Marianna Bebčáková 

           starostka obce 

 

 

 


