
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou v 

zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Verejný obstarávateľ: Obec Jovsa  

Sídlo: Jovsa 73, 072 32 

IČO: 00 325 279 

Štatutárny zástupca: Mgr. Ľubica Čornejová  

tel.: 056/6983380, e-mail: jovsa@obecjovsa.sk  

2. Predmet zákazky: Rekonštrukcia chodníka pred bodovou základnej školy 

3. Miesto: Základná škola Jovsa, Jovsa 242, 072 32   

Chodník sa nachádza v intraviláne obce pri vstupe do areálu základnej školy, vstup 

zpredu a zo zadnej časti - vstup pre žiakov do chodby ku skrinkám. 

4. Opis predmetu zákazky: Rekonštrukcia chodníka je vyvolaná nevyhovujúcim stavom 

chodníka, ktorý je tvorený popraskaným a zvlneným  asfaltom. Po okrajoch je chodník  

bez obrubníkov, ktoré navrhujeme osadiť.  V telese chodníka sa nachádza jeden 

kanalizačný poklop, ktorý si vyžaduje výškovú úpravu. Pred začatím stavebných prác  

sa zarastené okraje  očistia od koreňov, trávy a zeminy. Navrhované práce podrobnejšie 

v Prílohe č.1. 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude 

 financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia zálohovej platby. 

 Fakturácia - faktúra bude vystavená po dokončení a odovzdaní diela. Splatnosť 

 faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Ak bude 

 mať faktúra vady daňového dokladu, bude vrátená poskytovateľovi a lehota splatnosti 

 faktúr 14 dní začne plynúť od doručenia opravenej faktúry. 

6. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: Záujemcom sa odporúča vykonať 

obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác, aby si sami overili a získali informácie, 

ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 

Čas obhliadky je možné dohodnúť telefonicky. 

Uchádzač predloží do súťaže:  

- cenovú ponuku v zmysle výzvy bod 4 - Príloha č. 1 , do ktorej zapracuje všetky náklady 

za jednotlivé úkony tak, aby bola cena kompletná, konečná a úplná, 

- doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky, 

- vecný a časový harmonogram prác, 

- zmluvu o dielo /podpísanú, opečiatkovanú a doplnenú o identifikačné údaje uchádzača 

/Obchodný názov; Sídlo (miesto podnikania); Štatutárny orgán (meno, priezvisko a 

funkcia); IČO; DIČ; Bankové spojenie (názov banky); Číslo bankového účtu resp. 

IBAN; Telefónne číslo; e-mailová adresa,  

- Čestné vyhlásenie uchádzača, že:  

 má vysporiadané všetky záväzky voči štátu /sociálna poisťovňa, všetky 

zdravotné poisťovne, daňový úrad a pod./, 

 nemá právoplatne uložený trest zákazu zúčastňovať sa verejných súťaží,  

 všetky údaje uvedené v predloženej cenovej ponuke sú pravdivé, úplné a 

správne  



 sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami uvedenými v tejto výzve, 

rozsahom predmetu zákazky a súhlasí s podmienkami tohto verejného 

obstarávania.  

Nepredloženie uvedených dokladov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa bude 

znamenať, že ponuka uchádzača je neúplná a nespĺňa požiadavky verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje, že takúto 

ponuku nemusí akceptovať.  

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet 

obstarávania  

8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk je určená do: 14.08.2020 do 9:00 hod.  

Forma na predkladanie ponuky: ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie 

ponúk v elektronickej forme na kontaktnú emailovú adresu, vo forme podpísaného a 

naskenovaného dokumentu, vo formáte pdf /poznámka: 1 e-mail = 10 MB/  

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky bezodkladne po ich predložení a oboznámi 

uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, elektronickou formou.  

9. Lehota dodania zákazky: do 14 dní od odovzdania staveniska.  

10. Doplňujúce informácie: a) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup 

zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné 

obstarávanie. b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, 

resp. neuzatvoriť zmluvu/objednávku s úspešným uchádzačom v prípade, ak nastanú 

okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. c) Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu/objednávku v prípade, ak cena 

ponuky bude vyššia než predpokladaná hodnota zákazky. d) Všetky výdavky spojené s 

prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo 

iného nároku voči verejnému obstarávateľovi. e) Po obhliadke verejný obstarávateľ 

odporúča sledovať web stránku obce, v prípade zverejnenia doplňujúcich informácií, 

ktoré vyplynuli z obhliadky predmetu zákazky f) Výsledkom verejného obstarávania 

bude zmluva.  

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom 

 obstarávaní stanovené formálne pravidlá procesu a postupu ich zadávania a verejný 

 obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, postupuje tak, aby vynaložené 

 náklady na obstaranie predmetu zákazky a jeho zadanie boli primerané jeho kvalite a 

 cene, všetko za dodržania základných princípov verejného obstarávania a podpory 

 riadnej hospodárskej súťaže. Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou pre 

 oslovené hospodárske subjekty, predkladateľov cenovej ponuky - uchádzačov, 

 nevyplývajú na základe predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie 

 zmluvy, vystavenie objednávky, alebo na plnenie predmetu zákazky, ani na úhradu 

 nákladov spojených s jej predložením.  

11. Rozdelenie zákazky: Predmet zákazky tvorí jeden celok. Uchádzač predkladá 

 cenovú ponuku za celý predmet zákazky. 

12. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk: 31.07.2020. 

Príloha č.1 

Za zaslanú a poskytnutú cenovú ponuku Vám vopred ďakujeme. 

S pozdravom,     

                                 Mgr. Ľubica Čornejová,v.r. 

                  starostka obce 


