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Číslo: 259/2021       
 
 
  
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Kružlov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  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 žiadame o predloženie 
ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 
„Rekonštrukcia cyklochodníka“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Kružlov 

Sídlo:       Kružlov 141, 086 04  Kružlov 

Štatutárny zástupca:      Ing. Jozef Kmec, PhD. 

IČO:            00322211 

DIČ:              2020508435 

IČ DPH:        -- 

Tel.:              +421 911 621 938   

E-mail:          kruzlov@kruzlov.sk 

Internetová stránka:    www.kruzlov.sk 

Bankové spojenie:       Prima banka, a. s. Slovensko 

Číslo účtu.:                      3603898001/5600 

IBAN:      SK23 5600 0000 0036 0389 8001 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  Obecný úrad Kružlov, 086 04  Kružlov 141 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  Anna Šimcová 

4. Predmet obstarávania: 

 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cyklochodníka v obci Kružlov, k. ú. Kružlov, EKN 1022.  Predmet 

zákazky je podrobne opísaný v projektovej dokumentácii (Príloha č.2) a objemovo určený a vyšpecifikovaný 

vo výkaze výmer (Príloha č.3). 

Druh zákazky: stavebné práce 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

45000000-7 - stavebné práce 

 45233162-2 – Stavebné práce na stavbe cyklistických trás 

45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín 

45233160-8 - Cestičky a iné spevnené povrchy 
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

V rámci predmetnej stavby sa rieši rekonštrukcia cyklistickej trasy v hornej časti obce Kružlov, k. ú. Kružlov, 

parcela EKN 1022. Chodník je smerovo vedený súbežne s komunikáciou III/54515 Kružlov – Krivé. Existujúci 

cyklochodník z betónových tvárnic je značne poškodený a cyklochodník nevyhovuje bezpečnosti dopravy. 

Navrhovaný cyklochodník je navrhnutý v šírkach od 1,5 - 2m. Od komunikácie je oddelený vodiacim prúžkom 

bielej farby šírky 250mm. Farebná úprava asfaltového koberca: zelená. Priečny sklon cyklistického 

chodníka je jednostranný 2,5% smerom od cesty. V úseku výstavby cyklochodníka je potrebné predĺženie 

jestvujúcich priepustov, ktoré cyklochodník pretína v km 0,208 42, km 464 50 a km 0,523 08. Predĺženie 

priepustov je navrhované pomocou železobetónových rúr Ø600mm ukončenými čelami s dvojmadlovým 

zábradlím. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  86 380,14 EUR bez DPH na základe rozpočtu vypracovaného autorizovanou 
osobou 

8. Miesto dodania predmetu zákazky:  obec Kružlov, k. ú. Kružlov, parcela EKN 1022  

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: max. 8 mesiacov od 
účinnosti Zmluvy od dielo (odkladacia podmienka ZoD: Zmluva o dielo nadobudne účinnosť nasledujúci deň 
po schválení kontroly verejného obstarávania bez nedostatkov kontrolným orgánom MAS)  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program (max. 95 % EFRR, min.5 % 
z rozpočtu obce Kružlov) 

12. Lehota na predloženie ponuky: 29.06.2021 do 14.00 hod.  

13. Podmienky účasti: 

• Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

− uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú 
predkladá uchádzač ponuku“ (nie je potrebné predkladať listinne; verejný obstarávateľ 
overí splnenie podmienky u právnických osôb na základe údajov v obchodnom registri na 
www.orsr.sk; u fyzických osôb - na základe údajov zo živnostenského registra 
nawww.zrsr.sk) 

− uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti - nie je potrebné predkladať listinne; verejný 
obstarávateľ overí splnenie podmienky v centrálnom registri osôb so zákazom (na web 
stránke Úradu pre verejné obstarávanie). 
 

• Uchádzač nesmie byť v konflikte záujmov (verejný obstarávateľ overí splnenie podmienky na 
základe predloženej a podpísanej Prílohy č.2 uchádzačom – Návrh na plnenie kritérií). 

14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne v písomnej podobe na adresu: Obecný úrad Kružlov, 086 

04 Kružlov 141 v zalepenej obálke. Ponuku označiť: „Rekonštrukcia cyklotrasy – neotvárať!“ 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). 

Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý  navrhne  za  predmet  zákazky  najnižšiu  celkovú cenu vrátane 

DPH (u neplatiteľov DPH cena  celkom).  Poradie  ostatných  uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti 

ponukových cien. 

 

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  v listinnej podobe v slovenskom alebo českom jazyku, v jednom vyhotovení, 
bez možnosti variantného riešenia  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  
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a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa určených 
kritérií) podľa prílohy č. 1 

b. Vypracovanú prílohu č. 3 – Cenová ponuka - vzor ( všetky položky výkazu výmer musia byť ocenené 
jednotkovou cenou vyššou ako 0,00 EUR). Cenovú ponuku podpíše osoba oprávnená konať v mene 
uchádzača 

17. Otváranie ponúk: 30. 06. 2021 o 9.00 hod. v sídle verejného obstarávateľa 

18. Postup pri otváraní ponúk:  neverejné  

19. Lehota viazanosti ponúk: 6/2022 

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

Ing. Jozef Kmec, PhD., tel. kontakt: +421 911 621 938, email: kruzlov@kruzlov.sk 

 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ si vyhladzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu neúmerne vysokých 

cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje rovnaký predmet zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena 
presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa, alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné. 

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia ich doručenia objednávateľovi. 
O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači oboznámení do 7 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia. 

Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s 
predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
ak bude mať verejný obstarávateľ uzatvorenú na financovanie diela, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa 
do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých 
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť  zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

 
 

S úctou,  
 
 
V Kružlove, 08.06.2021                                         ................................................ 

                Ing. Jozef Kmec, PhD. 
                           starosta obce 

 
 
 
Prílohy:  
 
Príloha č.1 –  Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 -  Projektová dokumentácia 
Príloha č. 3 -  Cenová ponuka - vzor (Výkaz výmer – zadanie) 
Príloha č. 4 -  Návrh zmluvy o dielo 
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