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O B E C   K O P R I V N I C A 
Obecný úrad Koprivnica 126, 086 43  Koprivnica 

___________________________________________________________________________ 

                                                                                                         
                                                               

 
Všetci záujemcovia  
  

 
Váš list číslo/zo dňa       Naše číslo                         Vybavuje/linka                                           Koprivnica          
                  - / -                     150/2019                           Ing. Krupa 054 / 739 33 28                        30.08.2019 

                             Mgr. Kovalík / 0907 29 09 09         
 
 

Vec 
Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
 

Obec Koprivnica so sídlom Obecný úrad Koprivnica 126, 086 43  Koprivnica ako verejný 
obstarávateľ podľa § 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 „ZVO“) Vás 
vyzýva v súlade s § 117 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky 
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok v obci 
Koprivnica“.  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO  
Názov verejného obstarávateľa: Obec Koprivnica  
Sídlo: Obecný úrad Koprivnica 126, 086 43  Koprivnica 
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Krupa, starosta obce 
IČO: 00 322 164         
DIČ: 2020778826  
Kontaktná osoba: Ing. Peter Krupa         
Tel.: 054 / 739 33 28, 0905 341 281             
E-mail: obeckoprivnica@wi-net.sk  
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík - osoba vykonávajúca proces VO       
Tel.: 0907 290 909             
E-mail: mirokov.orim@gmail.com 

 
2. Predmet obstarávania: 

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových 
zastávok v obci Koprivnica“. 
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby 
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok v obci 
Koprivnica“, Objekt SO 01  Rekonštrukcia MK, chodníkov a autobusových zastávok, podľa 
projektovej dokumentácie a výkazu výmer vypracovaného projektantom 4road DS s.r.o., 
Ružová 148/59, 083 01  Sabinov.  
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, 
ktoré sú prílohami tejto výzvy.  
Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ je možné nahradiť ekvivalentnou ponukou 
(ekvivalentom). Ak sa vo výzve na predkladanie ponúk, výkaze výmer alebo projektovej 
dokumentácii objaví akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ (názov výrobku, 
materiálu alebo výrobcu), uchádzač môže použiť jeho ekvivalent, ktorý však musí obsahovať 



Zákazka na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok v 
obci Koprivnica“ 

Strana 2 z 4 

minimálne technické  požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované 
(umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, 
respektíve lepšími parametrami). V prípade uplatnenia ekvivalentov navrhnuté ekvivalenty 
uchádzač uvedie priamo do oceneného výkazu výmer (príloha výzvy a farebne ich vyznačí). 
Verejný obstarávateľ určuje záruku na predmet zákazky 60 mesiacov. Na zabudované prvky, 
na ktoré zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí stavby záručné listy, sa vzťahuje 
záručná doba podľa týchto záručných listov. 

      Slovník spoločného obstarávania (CPV): 45000000-7; 45233220-7; 45233161-5. 
 
3. Postup obstarávania: 

§ 117 ZVO – zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác. 
 
4. Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ Programu rozvoja vidieka SR 2014 –  
2020, štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.  
Verejný obstarávateľ nebude poskytovať zálohy a preddavky. 

 
5. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 

28.453,74 EUR bez DPH. 
 

6. Rozdelenie plnenia zákazky:  
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet 
zákazky. 
 

7. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: 
 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je možná na základe požiadavky záujemcov. 

Záujemcovia majú možnosť vykonať obhliadku miesta plnenia zákazky, aby si sami overili 
a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Termín 
obhliadky si môžu záujemcovia dohodnúť vopred telefonicky na telefónnych číslach: 054 / 739 
33 28, resp. 0905 341 281. Náklady spojené s obhliadkou znášajú záujemcovia             
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 
8. Miesto a termín plnenia (dodania) predmetu zákazky:  

Miesto plnenia (dodania) predmetu zákazky (realizácie stavebných prác): Obec Koprivnica,   
k. ú. Koprivnica. 
Termín plnenia (dodania)  predmetu zákazky (realizácie stavebných prác): 
• Začatie plnenia (dodania) zákazky (realizácie stavebných prác): do 5 pracovných dní 

odo dňa prevzatia staveniska. 
• Ukončenie plnenia (dodania) zákazky (realizácie stavebných prác): najneskôr               

do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. 
 

9. Podmienky účasti: 
 Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť: 

• Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napr. 
výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo živnostenské 
oprávnenie).  

• Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO pre splnenie podmienky účasti podľa    
§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 1). 

Uvedené doklady pre splnenie podmienok účasti osobného postavenia môže uchádzač 
preukázať v zmysle § 152 ZVO, a to zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. 
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10. Obsah ponuky: 
Ponuka bude obsahovať: 

• doklad, resp. doklady podľa bodu 9. Podmienky účasti, tejto výzvy (kópiu dokladu o 
oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a čestné 
vyhlásenie, uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (Príloha č. 
1), resp. podľa § 152 ZVO). 

• návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 2), 
• cenovú ponuku uchádzača – ocenený výkaz výmer – rozpočet v tlačenej forme 

(Príloha č. 3). 
 

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s uskutočnením stavebných prác  
(s výkonom plnenia predmetu zákazky) vrátane dopravy na miesto dodania. 

 
11. Pokyny k predloženiu ponuky: 

Spôsob predloženia (doručenia) ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa 
alebo osobne.  
Uchádzač predloží cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením: „Súťaž – neotvárať“ 
a s označením heslom súťaže „Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a 
autobusových zastávok v obci Koprivnica“, na adresu Obec Koprivnica, Obecný úrad 
Koprivnica 126, 086 43  Koprivnica. Na obálke bude zároveň uvedené označenie 
uchádzača a verejného obstarávateľa. 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 11.09.2019 o 10:00 hod. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996               
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane 
DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR, 
ktorá bude celkovou konečnou cenou za celý predmet zákazky. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH upozorní a uvedie v ponuke označením „Uchádzač nie je platcom DPH“. 
V takomto prípade je ním predložená cena ako konečná a nemenná a bude považovaná            
za celkovú cenu, ku ktorej nedôjde k navýšeniu v prípade, že uchádzač sa stane v čase 
plnenia zákazky platcom DPH (zmena postavenia úspešného uchádzača na platcu DPH). 
 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. 
Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že               
v procese verejného obstarávania neuspeli. Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuky, 
bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
 

13. Lehota viazanosti ponúk: 
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk. 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 30.09.2019.  
 

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
• Verejný obstarávateľ sa uchádza o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“). 

V prípade nepridelenia finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo 
odstúpiť od zmluvy o dielo. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť          
po splnení dvoch odkladacích podmienok: 

1. zverejnením zmluvy v súlade so zákonom (platnou legislatívou), 
2. tým, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP medzi 

príslušným poskytovateľom pomoci, a príjemcom pomoci, ktorým je verejný 
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obstarávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie NFP predloženej v rámci 
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o dielo v prípade 
neschválenia verejného obstarávania príslušným poskytovateľom NFP. 

• Verejný obstarávateľ v súlade § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo 
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
(zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov /ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“/) a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora (§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z.) alebo ktorých subdodávatelia 
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, (zákon o registri partnerov verejného 

sektora) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon o 

registri partnerov verejného sektora) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora 
(§ 18 zákona č. 315/2016 Z. z.). 

• Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie  
podľa § 40 ods. 6 písm. f) (konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými 
účinnými opatreniami). 

• Verejný obstarávateľ bude v súlade so ZVO uplatňovať pri realizácii zmluvy o dielo 
osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk (sociálneho aspektu). 
Úspešný uchádzač počas doby plnenia zákazky zamestná minimálne dve osoby, ktoré 
spĺňajú nasledovné predpoklady: žijú v obci, v ktorej je realizované dielo; po dobu viac ako 
6 mesiacov neboli zamestnané inak ako prácou vykonávanou pri aktivačnej činnosti alebo 
prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej 
činnosti; v súlade s Metodickým pokynom pri uplatňovaní sociálneho aspektu pri verejnom 
obstarávaní pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 -2020. 

• Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly 

/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými 
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

• Verejný obstarávateľ bude pri podpise zmluvy od úspešného uchádzača požadovať 
ocenený výkaz výmer – rozpočet okrem listinnej podoby aj v elektronickej verzii vo formáte 
MS Excel na  CD/DVD nosiči. 
 
S pozdravom 

 
 
 
 
 
          Ing. Peter Krupa, v.r.  
                            starosta obce 
 
 
Prílohy: 

1. Čestné vyhlásenie pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO 
2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
3. Projektová dokumentácia a výkaz výmer 

 


