
 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

    Obec Veľké Orvište, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 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“), týmto vyzýva oprávnené subjekty (potenciálnych 

záujemcov) na predloženie cenovej ponuky. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: 

 

Názov organizácie:   Obec Veľké Orvište 

Štatutárny zástupca:  PhDr. Pavol Paulovič, starosta obce  

Sídlo organizácie:  Veľké Orvište 17, 922 01 Veľké Orvište 

IČO:    00654078 

DIČ:    2020537937 

Tel.:    +421 911 271 955     

E-mail:   starosta@velkeorviste.sk 

Web:    https://www.velkeorviste.sk/ 

   

  

 

2. Druh zákazky:  

 

Stavebné práce 

 

3. Predmet zákazky:  

 

Rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty č. III/06121 v obci Veľké Orvište (havarijný stav) 

 

4. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky: 

 

     Predmetom zákazky je rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty č. III/06121 v obci Veľké 

Orvište, ktorý sa nachádza v havarijnom stave. Rekonštrukcia bude pozostávať z odstránenia 

súčasného telesa chodníka a v zriadení novej konštrukcie chodníka, ktorá bude pozostávať  

z vytvorenia štrkového lôžka, osadenia cestných a parkových obrubníkov, uloženia zámkovej 

dlažby, cestnej prídlažby a odtokových šácht. Celková dĺžka rekonštruovaného chodníka je 

150 m v šírke 1,5 m. 

 

4. Trvanie zmluvy, alebo lehota pre skončenie zákazky  

    Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo.  Predpokladaný termín realizácie 

a dodania je naviazaný na termín podpisu Zmluvy o dielo. Termíny si dohodnú zmluvné 

strany podľa potrieb verejného obstarávateľa. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

11 500,00  Eur s DPH 



 

 

 

 

6. Podmienky účasti uchádzačov a požiadavky na ostatné náležitosti ponuky: 

Uchádzač musí: 

- byť oprávnený realizovať predmet zákazky;  

- mať skúsenosti s rovnakými alebo obdobnými zákazkami;  

- disponovať dostatočným odborným, technickým a personálnym zabezpečením. 

 

Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce dokumenty: 

1) Kompletná cenová ponuka podpísaná zodpovednou osobou uchádzača; 

2) Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo 

výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa 

osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra), postačuje neoverená fotokópia 

resp. naskenovaný doklad alebo doklad vytlačený z internetu; 

3) Čestné vyhlásenie, že uchádzač disponuje dostatočným odborným, technickým a 

personálnym zabezpečením na realizáciu predmetu zákazky podpísané zodpovednou 

osobou uchádzača. (Čestné vyhlásenie – zabezpečenie) 

4) Čestné vyhlásenie, že uchádzač má dostatočné skúsenosti s realizáciou predmetu zákazky 

t. j. minimálne 2 zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky 

za posledných  5 rokov, podpísané zodpovednou osobou uchádzača.. (Čestné vyhlásenie 

– skúsenosti) 

 

7. Miesto a lehota a na predloženie cenovej ponuky:  

 

Do  14. 05. 2021, 12:00 hod. 

 

8. Adresa pre doručovanie ponúk: 

 

Osobne, poštou alebo kuriérom v uzatvorenej obálke označenej „CENOVÁ PONUKA – 

NEOTVÁRAŤ“, na adresu: 

 

Obec Veľké Orvište 

Veľké Orvište 17 

922 01 Veľké Orvište 

 

9. Lehota viazanosti ponúk:  

 

Do  30. 06. 2021 

 

 

 

 



 

 

10. Vyhodnotenie ponúk 

     Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena, t. j. ponuková cena v € vrátane DPH resp. 

konečná cena pre neplatcov DPH za celý predmet zákazky spolu = 100%. 

     Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Najnižšia ponuková cena spolu v 

porovnaní s ponukovými cenami všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, bude podklad 

pre určenie úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu. 

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

Dôvody zrušenia pre zadanie zákazky: 

a) nebola predložená žiadna ponuka, 

b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti, 

c) ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy, 

d) vyskytli sa iné nepredvídateľné okolnosti, najmä nepridelenie, alebo zrušenie pridelenia 

finančných prostriedkov na predmet verejného obstarávania. 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude prebiehať neverejne dňa 14. 05. 2021 o 14:00 hod. 

Podklady k verejnému obstrávaniu sú dostupné tiež online na webovej stránke obce Veľké 

Orvište (https://www.velkeorviste.sk/) 

Uchádzač predložením ponuky súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve. 

 

Vo Veľkom Orvišti, 07. 05. 2021  

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: 

PhDr. Pavol Paulovič 

 

 

Prílohy: 

Čestné vyhlásenie- skúsenosti 

Čestné vyhlásenie- zabezpečenie 


