
Obec Veľké Dvorníky, 929 01 Veľké Dvorníky 190 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

1. Obec Veľké Dvorníky, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 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 

týmto žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 

špecifikovaný predmet zákazky „Modernizácia chodníka pre peších a 

rekonštrukcia Ružovej ulice vo Veľkých Dvorníkoch“  

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec Veľké Dvorníky 

Sídlo: 929 01 Veľké Dvorníky 190 

IČO: 00 305 375 

DIČ: 202112995 

Kontaktná osoba vo veciach obstarávania 

Meno a Priezvisko: PhDr. Ján Ůrögi, starosta 

Telefón: 0918 668 758 

E-mail: jan.urogi@velkedvorniky.sk 

3. Predmet zákazky: Modernizácia chodníka pre peších a rekonštrukcia Ružovej 

ulice vo Veľkých Dvorníkoch  

CPV: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 

      45233142-6 Práce na oprave ciest 

101- SO 101 - 00  Chodník pre peších 1 

102 -SO 101 - 00  Chodník pre peších 2 

103 -SO 103-00 Ružová ulica 

-prílohou výzvy je projekt:  mapy- vzorové priečne rezy, situácia, pozdĺžny 

profil. položkovitý výkaz výmer a technická správa. 

      2.3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo –  uchádzači pripravia NÁVRH ZMLUVY 

      2.4.  Platnosť zmluvy: do 31.12.2023 

3. Miesto, termín a spôsob dodania zákazky 

      3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Veľké Dvorníky 

      3.2. Termín dodania predmetu zákazky: do 31.12.2023 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

4.1. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť za: 

Modernizácia chodníka pre peších a rekonštrukcia Ružovej ulice vo 

Veľkých Dvorníkoch podľa priloženého projektu. Po dohode je nutná 

obhliadka miesta zákazky. 

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 56 407,82 ,- €  bez DPH. 

7. Predkladanie cenových ponúk 
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      7.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. 

      7.2. Cenová ponuka premetu zákazky výkaz - výmer sa predkladá na celý     

predmet zákazky položkovite. 

       7.3. Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 25.01.2022 do 10:00 hodín 

7.4. Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených 

obálkach a označujú sa názvom zákazky a ďalej sa uvádza 

NEOTVÁRAŤ!. Doručujú sa poštou, kuriérom, osobne alebo emailom. 

7.5. Adresa e-mailová na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: 

selestianska.renata@gmail.com, alebo 929 01 Veľké Dvorníky 190, V 

prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky 

rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne 

obecného úradu. 

8. Podmienky financovania predmetu zákazky 

8.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného 

obstarávateľa a NFP formou bezhotovostného platobného styku. 

8.2. Zálohy nebudú poskytované. 

8.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená 1 x mesačne 

Prílohou faktúry bude dodací list. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa 

doručenia faktúry. 

9. Podmienky účasti uchádzačov 

9.1. Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet 

zákazky (kópia listu z obchodného alebo živnostenského registra, zápis do 

zoznamu hospodárskych subjektov). 

9.2. Úspešný žiadateľ bude pri realizácii verejného obstarávania 

stavebných prác povinný postupovať podľa § 42 ods. 12 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Povinnosť zhotoviteľa zamestnať 

minimálne dve nezamestnané osoby z prostredia MRK, s dôrazom na 

dlhodobo nezamestnané osoby MRK a to minimálne v trvaní 50% doby 

realizácie stavebných prác. Táto povinnosť bude zakotvená do zmluvy 

o dielov prípade nezabezpečenia tohto bodu bude uplatnená zmluvná 

pokuta vo výške 5 % z ceny zákazky. 
10. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

10.1. Najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky. 

11. Obsah ponuky 

11.1. Ponuka musí obsahovať: cenovú ponuku- ocenenie predmetu 

obstarávania a doklad podľa bodu 9. 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

12.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne 

oboznámení s výsledkom vyhodnotenia. 

12.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 



12.3.  Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu 

zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy 

ďalšieho uchádzača v poradí. 

12.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ani jednu ponuku 

z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné 

pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 

možnosťami verejného obstarávateľa. 

12.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov 

a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Vo Veľkých Dvorníkoch 

Dňa: 10.01.2022     

 

 

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

             PhDr. Ján Ůrögi 

       Starosta obce 


