
 

zákazka podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom  
                                                                                                                                             obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Mesto Podolínec, ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods.1 písm.b) zákona o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) si Vás dovoľuje 
požiadať o vypracovanie ponuky pre zákazku v súlade s § 117 zákona. Predmetom zákazky je 
uskutočnenie prác „Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova pri MŠ Podolínec". 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Mesto Podolínec 
IČO:  00330132 

DIČ:  2020526189  
Sídlo:  Námestie Mariánske 3, Podolínec, PSČ: 065 03   
Telefón:  052/ 43 912 06, 0903 418 173 

E - mail:  primator@podolinec.eu 
Kontaktná osoba:  Ing. Juraj Špes, prednosta MsÚ 
Kontaktná osoba  
pre verejné obstarávanie:  Ing. Štefan Zima, 0905 903 019, e-mail : ste.zima@gmail.com 

2. Druh a predmet zákazky 

a) Stavebné práce   
b) Spoločný slovník obstarávania: 45233123-7 - Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest 

                                                         45316110-9 - Inštalovanie osvetlenia ciest 
c) Podrobné vymedzenie predmetu zákazky : 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na komunikácii na ul. Sládkovičova s 
pridruženými objektmi - chodníky, parkovacie plochy a verejné osvetlenie. Stavba 
komunikácie je rozdelená na dve časti - Vetva A dĺžky 140,47 m a Vetva B dĺžky 37,98 m. Ako 
konečná úprava povrchov je navrhnutý asfaltový betón a zámková dlažba. Podrobné 
vymedzenie predmetu zákazky je v spracovanej projektovej a rozpočtovej dokumentácie 
tvoriacej prílohu tejto výzvy. Zároveň je táto Výzva spolu s prílohami zverejnená aj na web 
stránke mesta Podolínec: https://www.podolinec.eu/. 

3. Komplexnosť dodávky 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Rozdelenie predmetu zákazky nie je 
možné.  

4. Zdroj finančných prostriedkov a predpokladaná hodnota predmetu zákazky 
a) Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtových prostriedkov poskytnutých 

Ministerstvom financií  Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády Slovenskej 
republiky. 

b) Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je 105 257,15 € bez DPH. 
 

5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 



a) Miesto alebo miesta dodania predmetu obstarávania: Podolínec, Ul. Sládkovičova, 
pozemky parc.č. KN-E 8878/3, 8876, 8868/14 KN-C1049/4, 671/1, 207/1, 670/1, 
647/2,648/2, 547.     

b) Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky : 

Termín zahájenia :  10. august 2020 
Termín ukončenia : 30. november 2020 

6. Variantné riešenie 
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 
7. Platnosť ponuky 
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 30.09.2020. 
 
8. Obsah ponuky 
a) Identifikačné údaje uchádzača a obsah ponuky. 
b) Doklad o oprávnení poskytovať dodávku predmetu zákazky – postačuje kópia, resp. aj 

odkaz na stránku kde je doklad prístupný. 
c) Návrh na plnenie kritéria stanoveného na vyhodnotenie. 
d) Položkovitý rozpočet podľa výkazov výmer v prílohe. 
e) Návrh zmluvy (podľa prílohy tejto výzvy) s uvedením zmluvnej ceny a podpísaním 

štatutárnym orgánom. 
f) Čestné vyhlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 

g) Čestné vyhlásenie o splnení povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora. 

9. Mena a ceny, ostatné údaje uvádzané v ponuke 
a) Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.  
b) 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 

c) Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v skladbe  tak, ako je 
uvedené vyššie (na úrovni bez DPH) a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. 

10. Vyhotovenie ponuky 
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou 
počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.  

11. Označenie obalu ponuky 
a) Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.  
b) Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   



- adresu obstarávateľa 
- adresu uchádzača 
- označenie „súťaž - neotvárať“ 
- označenie heslom verejnej súťaže “Komunikácia“.     

12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
a) Ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v lehote do 10.07.2020 do 11,15 hod. 

na adresu verejného obstarávateľa - Mestský úrad, Námestie Mariánske 3, 065 03 
Podolínec. 

b) Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi 
neotvorená. 

13. Kritéria na hodnotenie ponúk 

a) Kritériá na hodnotenie ponúk : cena za dodanie predmetu zákazky na úrovni s DPH, 
u neplatcu DPH cena konečná. 

b) Poradie sa určí podľa výšky navrhnutej ceny uvedenej v jednotlivých ponukách. To 
znamená, že úspešný bude uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu zákazky 
najnižšiu cenu na úrovni s DPH, u neplatcu DPH cena konečná.  

14. Obchodné a platobné podmienky 
Obchodné a platobné podmienky budú dojednané s úspešným uchádzačom v zmluve o dielo. 
Zmluva o dielo tvorí prílohu tejto výzvy. 

15. Ďalšie informácie 
a) Otváranie obálok s ponukami a následné vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 

10.07.2020 o 11.30 hod. v miestnosti zasadačky na prízemí Mestského úradu v Podolínci 
s možnosťou účasti uchádzačov.  

b) Obhliadka miesta uskutočnenia je možná kedykoľvek nakoľko miesto dodania predmetu 
zákazky je voľne prístupné.  

c) Obstarávateľ si vyhradzuje právo na zrušenie súťaže ak sa zmenia okolnosti za ktorých 
bola vyhlásená. Žiadny z uchádzačov nemá právo na úhradu nákladov spojených 
s vypracovaním a odovzdaním ponuky. 

d) Výsledkom súťaže bude uzatvorenie zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu výzvy. 

e) V prípade že ponuky predložil neplatca DPH, verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmenu 
daňového režimu v priebehu realizácie stavby nie je možné vykonať dodatkom k zmluve 
o dielo, teda uchádzač  prípadnú zmenu daňového režimu musí realizovať na vlastné 
náklady a celkovú hodnotu diela nie je možné z tohoto titulu upravovať. 

f) Ponuka sa odovzdáva v obálke v zmysle predchádzajúcich údajov, komunikácia v 
priebehu súťaže sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy 
kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie (ste.zima@gmail.com) 

 

 Mgr. Jaroslav Seman v.r. 
 primátor mesta 
Prílohy - elektronicky  
1. Zadania s výkazom výmer  
2. Projektová dokumentácia 
3. Návrh zmluvy o dielo 


