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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Matysová 

           OcÚ- 093/2018 Iveta Kundrátová  

0911370373 

 

10.09.2018 

    

 

Vec:  

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk - zákazka postupom podľa § 117 

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:    Obec Matysová 

So sídlom:   Matysová 27, 065 46 Malý Lipník 

V zastúpení:   Iveta Kundrátová – starostka obce 

IČO:     00330051 

DIČ:     2020698702 

 

Kontaktná osoba: 

Meno a priezvisko:  Iveta Kundrátová 

Telefón:   0911370373 

Email:   matysova@matysova.sk 

 

2. Názov predmetu obstarávania: 

„Oprava cesty – asfaltovanie k cintorínu“ 

 

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 45000000-7 – Stavebné práce 

 

4. Opis predmetu obstarávania: 

Predmetom obstarania sú stavebné práce s cieľom opravy cesty nachádzajúcej sa na parcele KN-

C  464 k.ú. Matysová.  Ide o prepojenie od kostola k obecnému cintorínu.  Cesta v úseku od 

priepustu až k bráne cintorína. Dĺžka úseku bola nameraná 300 m  a šírka 2,79m.  

 

V rámci zákazky je potrebné vykonať nasledujúce práce: 

Upraviť terén tak, aby sa následné mohol vybudovať nový asfaltový povrch z frézovaného 

asfaltu  -300m x 2,79mm = 837 m
2 

, hrúbka minimálne 80mm. Následne zhutnenie a valcovanie 

(spresnenie úseku podľa miestnej obhliadky). Obhliadku je možne dohodnúť pred podaním 

cenovej ponuky na základe telefonického dohovoru.  

Cenová ponuka musí byť komplexná - musí obsahovať všetky náklady súvisiace s predmetom 

obstarania. 

 

5. Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: 

- cena celkom vrátane DPH. 

- cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti. 
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6. Predpokladaná hodnota zákazky:   7 500,00 € s DPH 

 

7. Rozdelenie predmetu:      NIE 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení:   NIE 

 

9. Lehota viazanosti cenových ponúk:   do 31.07.2019 

 

10. Predpokladaný termín ukončenia prác:  do 30.11.2018 

 

11. Obhliadka miesta zákazky:    Obhliadku predmetu zákazky je nevyhnutná. 

Termín je možné si dohodnúť s kontaktnou osobou uvedenou v bode č. 1. 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk:   do 19.09.2018 do 13,00 hod. 

 

Ponuky je potrebné doručiť (na výber): 

Osobne do podateľne:     Obecný úrad Matysová, Matysová 27, 1. 

Poschodie, kancelária starostky. 

Poštou na adresu:      Obecný úrad Matysová, Matysová 27,  

          065 46 Malý  Lipník 

E-mailom:       matysova@matysova.sk 

 

Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. V prípade, že ponuka bude doručená osobne, 

príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí.  Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné 

predložené ponuky  odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí 

lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava 

zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí 

lehoty na podávanie ponúk. Predmet zákazky je neoddeliteľný. Uchádzač môže predložiť iba 

jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. 

 

Obálka musí byť uzavretá a zreteľne označená: 

-  nápisom  „Obstarávanie – neotvárať!“ 

- -heslom  „Cesta– asfaltovanie“ 

- obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.  

 

13. Podmienky účasti uchádzačov: 

- Kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky 
(Výpis z OR alebo ŽR, resp. iný doklad) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo 

ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu. 

- Rozpočet finančných nákladov 
 

14. Kritéria na hodnotenie ponúk:  Najnižšia celková cena v EUR s DPH 

 

15. Podmienky financovania: 

Predmet obstarania bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa. Predložená cenová 

ponuka je nemenná.  

Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry.  

mailto:matysova@matysova.sk


Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok zhotoviteľovi. Platba sa uskutoční na základe 

faktúry formou bankového prevodu po zrealizovaní a prevzatí zákazky verejným 

obstarávateľom. 

 

16. Typ zmluvy:   Zmluva o dielo 

 

17. Doplňujúce informácie: 

1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu verejného 

obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk. 

2) Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné. Oznámenie výsledkov súťaže všetkým  

uchádzačom oznámime do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk 

3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti 

a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela. 

4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak: 

• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených vo výzve; 

• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

• ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 

• nebude predložená ani jedna ponuka. 

5) Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od poskytnutia služby (pred alebo po 

uzavretí 

zmluvy), verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie služby ďalšieho uchádzača v poradí, 

v prípade ak budú mať ďalší uchádzači rovnakú ponúknutú cenu výber uchádzača závisí od 

komisie, ktorá môže 

uchádzačov vyzvať na doplnenie referencií na základe, ktorých vyberie postupujúceho 

uchádzača. 

6) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 

 

 

 

 

V Matysovej 10.9.2018     Iveta Kundrátová 

               starostka obce 

 

 

 

         


