
 

 

       
Vybavuje: Mgr. Michal Marhefka  

e-mail: marhefka.m@gmail.com 

tel.: +421 911 110 419 

V Podolínci, dňa 09.09.2019 

 

 

 

 

VEC:     

Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Miestne 

komunikácie v obci Hraničné“ 

___________________________________________________________________________ 

  

 Obec Hraničné, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 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 „zákon o verejnom obstarávaní“) na verejné obstarávanie 

zákazky: „Miestne komunikácie v obci Hraničné“, ktorá nie je bežne dostupnou na trhu, v 

zmysle § 2 ods. 5 písm. o) zákona o verejnom obstarávaní, týmto vyzýva oprávnených 

poskytovateľov služieb na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky. 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

    Verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:  

    Obec Hraničné 

    Adresa: Hraničné 91, 065 22 Hraničné 

    Zastúpený: Mgr. Miroslav Pokrivčák, starosta obce  

    IČO: 00329894 

    DIČ: 2020698526 

    Kontaktná osoba pre vykonanie verejného obstarávania: Mgr. Michal Marhefka 

    Mobil: +421 911 110 419 

    E-mail:  marhefka.m@gmail.com 

 

2. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky:  

Predmetom obstarávania je výber zhotoviteľa na stavebné práce – výstavba miestnych 

komunikácií v obci Hraničné. Jedná sa najmä o uloženie podkladných vrstiev a obrusnej 

vrstvy asfaltu a tiež s tým súvisiace stavebné práce, ktoré sú opísané v projektovej 

dokumentácii a rozpočte stavby.  

  

Miesto uskutočnenia prác: Obec Hraničné  

  

Predpokladaná hodnota zákazky:  30 490,51  EUR bez DPH 

 

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk.  

 

4. Predložiť ponuku na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti. Predložiť variantné 

riešenia sa neumožňuje. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

 

5. Lehota na poskytnutie služby alebo trvanie zmluvy:  

- zahájenie činnosti po podpise zmluvy a nadobudnutí jej účinnosti, predpoklad 04/2020 – po 

schválení NFP a kladnom stanovisku RO k uskutočneniu VO 
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- ukončenie činnosti – predpoklad 07/2020 

 

6. Predmet zákazky bude financovaný v prípade schválenia žiadosti o NFP zo zdrojov 

EÚ  

Verejný obstarávateľ - objednávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi preddavok ani 

zálohu.  

 

7. Predloženie ponúk: 

- v lehote do 16. 09. 2019 do 12:00 h. 

-  miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť osobne alebo poštou na Obecný úrad 

v Hraničnom 

- na obálku uviesť odosielateľa, adresáta a heslo: NEOTVÁRAŤ – súťaž MK Hraničné 

 

8. Otváranie ponúk: nakoľko sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zák. č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní otváranie ponúk za účasti verejnosti nie je verejným 

obstarávateľom umožnené 

 
9. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2020.  

 

10. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

A. Základné identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, príp. 

DIČ, IČ DPH a pod.) 

B. Návrh uchádzača na plnenie kritérií -  Vyplnený výkaz výmer s uvedením 

jednotkových cien položiek v € bez DPH a s DPH, resp. cena konečná u uchádzačov, 

ktorí nie sú platcami DPH. Ponuku požadujeme: opečiatkovať, podpísať, následne 

doručiť verejnému obstarávateľovi. 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: ponuková cena celkom s DPH v €, resp. konečná cena 

pre neplatcov DPH. Najnižšia ponuková cena spolu s DPH 20%, resp. konečná cena pre 

neplatcov DPH, v porovnaní s ponukovými cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, 

bude podklad pre určenie úspešného uchádzača. 

 

12. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Michal Marhefka, poverený 

na vykonanie verejného obstarávania tel.: +421 911 110 419, marhefka.m@gmail.com 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Pokrivčák 

starosta obce 


