
 

 

Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 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“)  
 

1. Verejný obstarávateľ: 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Krásny Brod 

Sídlo: Krásny Brod 69, 068 01 Medzilaborce 

IČO: 00323187 

DIČ: 2021232708 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing. Vladislav Kvaska 

tel. č. kontaktnej osoby: +421 907 187 671 

e-mail kontaktnej osoby: rrz.laborec@gmail.com 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: http://oukrasnybrod.sk/ 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Externé riadenie projektu „Krásny Brod 

- rozšírenie vodovodu. “ 

 

4. Druh zákazky: stavebné práce 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: obec 

Krásny Brod 

 

6. Výsledok verejného obstarávania:  Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude 

Zmluva o dielo na realizáciu uvedeného predmetu zákazky. Platnosť zmluvy je stanovená 

podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Lehota plnenia zákazky : 12 mesiacov 

odo dňa prevzatia staveniska.  

 

7. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výstavba vodovodu a vodovodných 

prípojok k rodinným domom v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie. Podrobný 

rozsah predmetu zákazky je uvedený v priloženom výkaze výmer a projektovej dokumentácií. 

Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. 

Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise 

predmetu zákazky  alebo  uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto 

výzvy alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk 

alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok 

konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne  nahradenie  

takéhoto  výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 

podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať 

úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, 

na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej 

značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.  

Realizácia stavebných prás v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie a príslušných 

povolení. 



 

Celková dĺžka vodovodného potrubia PE100RC D90/8,2mm                               361,0 m 

V rámci navrhovanej stavby sa ďalej vybudujú nasledovné súčasti stavby 

 Podchod pod cestou II/559 – mikrotunelovanie DN150                                         12,0 m 

Podchod pod traťou ŽSR Humenné – Medzilaborce – mikrotunelovanie 

DN150mm                                                                                                                81,0 m 

Vodomerná šachta                                                                                                   1 ks 

Kalníkový hydrant HK1 v uzl. bode č.2                                                                   1 ks 

Vzdušníkové hydranty  HV1 a HV2 v uzl.bodoch č.4 a 5                                        2 ks 

Sekčné uzávery DN80 v uzl. bode č.2 a č.4                                                            1 ks 

Združené domové prípojky                                                                                      4 ks 

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 45000000-7 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 89 082,09 EUR bez DPH 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Systém platieb sa určuje v 

súlade s ustanoveniami Príručky pre prijímateľa pre prioritnú os 6 Verzia 5.1 (kombinovaný 

systém financovania). Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa 

a z nenávratných finančných prostriedkov. Úhrada za plnenie predmetu zákazky bude 

vykonaná bezhotovostným platobným stykom. 

 

11. Podmienky účasti:  

Osobné postavenie: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

uvedené v § 32 ods. 1 zákona v platnom znení. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením 

dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku. Odôvodnenie 

požiadavky: Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnote 

zákazky, v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.  

Uchádzač musí zároveň spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1. písm. f) ZVO ( nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu). Uvedenú skutočnosť 

uchádzač deklaruje čestným vyhlásením ktoré je súčasťou príloh výzvy. 

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa 

tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený. 

Ekonomické a finančné postavenie: nevyžaduje sa 

Technická alebo odborná spôsobilosť: nevyžaduje sa 

 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je : Cena za celý predmet zákazky – cena celkom 

s DPH. 

Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena na základe výkazu výmer za predmet 

zákazky uvedená v ponuke uchádzača. Ak uchádzač je platcom DPH, bude vyhodnocovaná 

cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena celkom. Ako úspešný 

bude vyhodnotený uchádzač, ktorý  ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky. 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  17.8.2021 do: 15,00 hod. 

 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 



 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

Miesto a spôsob predloženia cenovej ponuky: 

               -  zaslanie poštou  na adresu uvedenú v bode 1  

               - osobne doručenie  do podateľne na adresu uvedenú v bode 1 

               - elektronicky na adresu na mailovú adresu rrz.laborec@gmail.com 

      Označenie cenovej ponuky: „súťaž – neotvárať “ 

 

 

15. Požadovaný obsah ponuky:  
Ponuka uchádzača musí minimálne obsahovať: 

15.1 Doklady požadované v bode 11 tejto výzvy 

15.2 Návrh na plnenie kritérií 

15.2.1 Návrh ceny. Návrh ceny musí byť spracovaný ocenením jednotkových cien a množstva 

položiek v rozsahu podľa priloženého výkazu výmer. 

Ceny musia byť v mene EURO. Platca DPH uvedie cenu bez DPH, aj vrátane DPH. 

15.2.2 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, túto skutočnosť jednoznačne uvedie v návrhu na 

plnenie kritérií. 

 

16. Vyhodnotenie ponúk: 

 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 

umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 

na predmet zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 

kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  

uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.  

 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

 

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 

 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: Operačný program: 

Ľudské zdroje, Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 

komunít 

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie 

zanedbaných komunít v mestských a vidieckych 

oblastiach 

 

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 16.07.2021 



 

 

 

Prílohy:  
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií  

Príloha č.2 -  Projektová dokumentácia  

Príloha č.3 – Výkaz výmer   

Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie uchádzača 

 

 

 

Krásny Brod, dňa  15.07.2021 

                                                                

  

 

 

 

                                                                                                              

                                    ........................................................ 

                                                                                          Vladimír Bajaj 

                                                       starosta obce 
 
 

  

 


