
Výzva na predloženie cenovej ponuky  

pre zadávanie zákazky podľa § 117-  prieskum trhu 
 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) – OBEC 

Názov: Obec Častá 

Adresa sídla: Hlavná 65/168, 900 89 Častá 

IČO: 00 304 701 

Štatutárny zástupca: Mgr. Robert Lederleitner, starosta obce 

Kontaktná osoba: Mgr. Robert Lederleitner, starosta obce 

Telefón: 0905 399 787 

E-mail: ucto@casta.sk   

 

2. Predmet zákazky 

Názov zákazky: Oprava lokálnych porúch na miestnych komunikáciach v obci Častá 

Druh zákazky: služba 

CPV kód: 50230000-6 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení 

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je oprava poškodených miestnych 

komunikácií 

Špecifikácia: 

označenie miesta opravy prenosným dopravným značením, vyčistenie podkladu, nahriatie 

poškodeného miesta infražiarením, rozrušenie nahriatého podkladu, doplnenie nového AB, 

frakcia AC 80, AC 110, premiešanie vrstiev, upravenie do roviny a zhutnenie, vyčistenie miesta 

opravy, odstránenie prenosného značenia po vykonaní prác 

Obhliadku si môžete vopred dohodnúť na telefónnom čísle:  0905 399 787 v termíne najneskôr 

do: 29.6. 2021 

Termín plnenia zákazky: do 30 dní od podpisu zmluvy 

Miesto dodania predmetu zákazky: obec Častá Záhradnícka ulica- lokálne poruchy asfaltu  

v iných častiach označené verejným obstarávateľom 

Zdroje financovania: Z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa. 

Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanoví cenu za predmet zákazky na 

základe prieskumu trhu a to zaslaním tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

Typ zmluvy: Zmluva o dielo 

Platobné podmienky: Verejný obstarávateľ realizuje úhradu na základe faktúry 

so  splatnosťou 14 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 

Variantné riešenia: neumožňuje sa 

 

3. Predkladanie a vyhodnocovanie cenových ponúk 

Podklady na vypracovanie cenovej ponuky: Ako podklad na vypracovanie cenovej ponuky 

slúži výzva na predloženie cenovej ponuky a príloha č.1- Návrh na plnenie kritérií, ktorý je 

súčasťou tejto výzvy. 

Lehota na predloženie cenovej ponuky: 30. 6. 2021 do 8:00 

Jazyk ponuky: Všetky dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Spôsob predloženia cenovej ponuky: Uchádzač predkladá cenovú ponuku písomne alebo 

osobne na adresu sídla obce Častá v zalepenej obálke s prívlastkom „Neotvárať- cenová ponuka 



na opravu asfaltového povrchu“ alebo elektronicky zaslaním naskenovaného dokumentu na 

uvedenú e-mailovú adresu: ucto@casta.sk 

Podmienky účasti uchádzačov: 

a) Oprávnenie realizovať predmet zákazky: Úspešný uchádzač predloží kópiu výpisu z 

Obchodného registra alebo živnostenského registra alebo informáciu o zápise v zozname 

podnikateľov v predmete zákazky 

b) Vyplnenú prílohu č. 2- Zoznam realizovaných dodávok: Úspešný uchádzač preukáže, 

že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania zrealizoval minimálne 2 

zákazky podobného charakteru a cene rovnakej alebo vyššej ako táto zákazka 

c) Vyplnenú prílohu č. 1- Návrh na plnenie kritérií: 

Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve 

Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk: Kritériom je najnižšia cena zákazky 

bez DPH [v EUR], s podmienkou dodržania postupu v Opise predmetu zákazky 

Lehota viazanosti ponúk: 2 mesiace od predloženia ponuky 

Postup výberu úspešného uchádzača: 

1. Cenový prieskum na dodávku predmetu zákazky zabezpečí verejný obstarávateľ zverejnením 

výzvy na domovskej stránke obce a zároveň zaslaním výzvy na predloženie ponúk a  to 

minimálne trom záujemcom elektronickou formou/e-mailom, aby zabezpečil objektívne 

posúdenie a  primerané vynaloženie nákladov na obstaranie zákazky. 

2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a pri dodržaní minimálneho počtu predložených 

ponúk na dodávku predmetu zákazky, posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí návrhy 

uchádzačov – celkovú výšku za dodávku predmetu zákazky v zmysle aktuálnych finančných 

limitov, vyjadrenú v mene EUR s DPH, ktorej výsledkom bude Zmluva o dielo. 

3. Obsah a náležitosti predložených cenových ponúk posúdi a  vyhodnotí verejný obstarávateľ 

v zmysle aktuálnych finančných limitov zákona o VO nasledovne: určí poradie uchádzačov a 

označí úspešného uchádzača, spracuje dokument, ktorý je výsledkom verejného obstarávania - 

záznam z prieskumu trhu pre zadávanie zákaziek podľa § 117 zákona o VO č. 343/2015 Z.z. 

v z.n.p. 

4. Po spracovaní záznamu verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku vyhodnotenia 

ponúk pre zadávanie zákazky a vyzve úspešného uchádzača na podpis zmluvy. 

 

Osoba zodpovedná za VO: Mgr. Robert Lederleitner, starosta obce, tel. +421 905 399 787, 

e-mail: starosta@casta.sk 

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 15. 6. 2021 

Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku. Vzájomná 

komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. 

uchádzačmi bude uskutočňované iba v štátnom (slovenskom) jazyku. Pracovný čas verejného 

obstarávateľa je v pracovných dňoch od 8:00 do 15:30 hod. Všetky výdavky spojené s prípravou 

a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného 

obstarávateľa. 

  



Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií 

 

 

Druh činnosti 

Počet m2 

opravovanej 

plochy 

Jednotková 

cena bez DPH 

Cena celkom 

bez DPH 

Oprava lokálnych porúch na miestnych 

komunikáciach vo vlastníctve obce 

infratechnológiou popísanou v Opise predmetu 

zákazky do hĺbky 10 cm  260   
Celková cena zákazky bez DPH v EUR 

 DPH v EUR 

 Celková cena zákazky s DPH v EUR 

 

 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH vyplní stĺpec „jednotková cena (bez DPH)“ a kolónku 

„Celková cena zákazky bez DPH [v EUR]“. Do kolónky „DPH“ uvedie = nie som platca DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov uchádzača: 

 

 

IČO: 

 

Podpis oprávnenej osoby / štatutára a pečiatka: 

 

 

V ..........................................................dňa: ........................................................  

 

Kontaktné meno a priezvisko: .................................................................................................................  

 

Kontaktný telefón: ................................................................................................................................... 

  

  

  

  



Príloha č. 2 - Zoznam realizovaných dodávok 

Úspešný uchádzač preukáže, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania zrealizoval minimálne 2 zákazky podobného charakteru a cene rovnakej alebo 

vyššej ako táto zákazka. 

 

Uchádzač čestne vyhlasuje, že za predchádzajúce tri roky realizoval nasledovné dodávky: 

 

(VZOR k jednej dodávke): 

Informácie o dodávke č. 1 

Názov odberateľa: 

IČO odberateľa: 

Názov realizovanej dodávky: 

Celková cena bez DPH: 

Celková cena s DPH: 

Termín odovzdania dodávky (mesiac a rok): 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby pre overenie dodávky: 

Telefón na kontaktnú osobu: 

E-mail na kontaktnú osobu: 

 

 

Názov uchádzača: 

 

 

IČO: 

 

Podpis oprávnenej osoby / štatutára a pečiatka: 

 

 

 

V ................................................. dňa: ............................................  

 


