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Výzva na predloženie ponuky 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

 

Výzva na predloženie ponuky sa vyhlasuje / zadáva pre: 

X 
zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

 
zákazku, na ktoré  sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 iné: ............................................................................................................. 

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  osoba podľa § 7 ods. 1 písm. b) (ďalej len verejný 

obstarávateľ) 

Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov? ÁNO NIE  

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obchodné meno / Názov Obec Olešná  
Poštová adresa Olešná 493 
Mesto Olešná 
PSČ 023 52 
IČO 00314161   

Kontaktná osoba Štefan Cudrák 

tel. č.  041 / 434 61 21,123,126 

e-mail urad@obecolesna.sk 

adresa hlavnej stránky verejného 
obstarávateľa /URL/ 

http://www. obecolesna.sk 

 
 

Organizácia poverená verejným obstarávateľom na zabezpečenie procesu verejného 

obstarávania:  
 

Obchodné meno:      EUROKONZULT, s.r.o. 

V zastúpení:           Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, konateľ 

Sídlo:             Kubínska 1104/4, 010 08 Žilina    

IČO:            36433306 
IČ pre DPH:           SK202239019 
Telefón:                     +421 903804008 
Email:                       drahoslorinc@stonline.sk 
 

2. Identifikácia projektu 
 

Názov projektu - 
Číslo ITMS2014+ - 

Operačný program - 
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3. Názov zákazky  
„Spevnená plocha s príslušenstvom.“ 

 

4. Druh zákazky  
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 

 

5. Stručný opis predmetu zákazky  

 
 Cieľom projektu je zhotoviteľa stavebných prác v nasledovnej špecifikácii: 

 

Obec Olešná vlastní pozemok KN 271/40 a jeho časť sa rozhodla zrenovovať – stavebne upraviť ako 

spevnenú plochu s príslušenstvom pre využite návštevníkov obce a občanov. Pozemok je situovaný v 

blízkosti budovy Obecného úradu , zrenovovaná plocha má výmeru cca 400m2. Plocha bude slúžiť 

ako plocha pre potreby návštevníkov obce ako i miestnych - na odstavenie osobných automobilov, 

resp. oddychové miesto pre cyklistov, čiastočne informačné a náučné miesto – turistický „bod“. Je to 

lokalita blízko úradu – centra obce, v blízkosti komunikácie a rieky – Olešňanka – vhodné miesto na 

zastávku a oddych, resp. na zastavenie sa.  

 

V rámci stavebných prác sa zrealizuje :  

- spevnená plocha zo zatrávňovacích dielcov - betónových panelov  

 - ohraničenie obrubníkmi a dopojenie na komunikáciu  

- vlastné zatrávnenie danej plochy  

- osadenie doplnkov – 2 x informačná tabula, 3 x lavičky, smetný kôš a 2x stojan na bicykle  

- realizácia výsadby miestnych druhov s informačnými štítkami o danom druhu- dodávka obce v 

samostatnom celku v II. Etape  

- celkové okolie bude dozelenené a upravené  

 

Stavba je navrhnutá tak , aby neohrozovala zdravie ľudí a aby bolo zabezpečené zdravé vnútorné 

prostredie. 

 

6. Spoločný slovník obstarávania   

Predmet zákazky CPV podľa slovníka 
 

Stavebné práce 

 

 

45000000-7   stavebné práce  

45233160-8   cestičky a iné spevnené povrchy 

 

 

7. NUTS kód 
SK031 
 

8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe spracovaného rozpočtu stavby 23 495,15  

EUR bez DPH  spracovateľom ARST s.r.o. v termíne február 2022. 
 

9. Termín uskutočnenia:  
    zahájenie stavby:    08/2022 

    ukončenie stavby:   09/2022  

    lehota výstavby:      maximálne 1 mesiac  
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10. Informácie k zákazke. 

 
10.1 Identifikačné údaje stavby a investora  

 

Investor – objednávateľ:  Obec Olešná 

                                         Obecný úrad 493, 023 52 Olešná 

 Stavba :                           SPEVNENÁ PLOCHA S PRÍSLUŠENSTVOM  

Miesto stavby :                 k.ú. Olešná , parcela KN 271/4 

 

10.2 Identifikačné údaje projektanta a projektantov profesií  

 

ARST,. s r.o., Podvysoká 129, 023 57 Podvysoká  

Profesie architektúra - Ing . Marián Jurga , Tomáš Byrtus  

                   rozpočet - Stanislav Hlubina 

Kontakt: m.jurga129@gmail.com, 0905 279 024  

 

10.3  Komplexnosť dodávky 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania v rozsahu spracovanej dokumentácie. 

 
 
11. Rozdelenie predmetu zákazky  
Predmet zákazky nie je možné deliť.  
 

12. Možnosť predloženia variantných riešení 
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia. 

 

13. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny 
  e-mailom  

 

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. 

v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom 

obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, 

a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, 

ktorí majú sídlo  v Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, 

t.j. v českom jazyku).  
 
Uchádzač predloží ponuku na elektronickú adresu:  

 

drahoslorinc@outlook.sk a v kópii na urad@obecolesna.sk 
 

14. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25.03.2022 do 12:00 hod. 
 

15. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.04.2022 
 

16. Obsah ponuky  
- identifikačné údaje uchádzača 

- formulár pre určenie ponukovej ceny s vyplnenou ponukovou cenou 

- kópia dokladu o oprávnení poskytovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky  

- návrh zmluvy o dielo 

 

mailto:drahoslorinc@outlook.sk
mailto:urad@obecolesna.sk
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17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   

  Najnižšia cena bez DPH / s DPH         x 
  Najlepšieho pomeru ceny a kvality 

  Nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného   
  cyklu  

 

18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

  Objednávka 

  Zmluva            x 
  Rámcová dohoda 
  Iné  

 

19. Ďalšie informácie  
 

19.1  Ponuky doručené kontaktnej osobe a predložené v lehote na predkladanie ponúk, sa zúčastneným 

subjektom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z postupu zadávania 

zákazky s nízkou hodnotou v rámci dokumentácie celého projektu. 
 

19.2  Verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešného 

uchádzača vyzve na predloženie návrhu  zmluvy.  Zmluva musí byť uzatvorená v lehote viazanosti 

ponúk.  
 

19.3  Zmluva nadobúda platnosť podpisom obomi zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť 

deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. 
  
20. Dátum zaslania výzvy na súťaž 
17.03.2022 
                                                                                                                                        
                                                                                    Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, v. r.                                                                                                                                                                                  
                                                                                           konzultant pre verejné obstarávanie 

  
 

 

Prílohy výzvy na predkladanie ponúk: 
 

Príloha č. 1  Formulár pre určenie ponukovej ceny 

Príloha č. 2  Výkaz výmer Spevnená plocha s príslušenstvom 

Príloha č. 3  Prehľadná situácia 

Príloha č. 4  Situácia 

Príloha č. 5  Príslušenstvo a detail 

Príloha č. 6  Sprievodná správa 

Príloha č. 7  Súhrnná správa 

Príloha č. 8  Návrh zmluvných podmienok 
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Formulár pre určenie ponukovej ceny. 

(Uchádzač vyplní požadované identifikačné údaje a uvedie ponukovú cenu do tabuľky) 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

 

Obchodné meno: 

Sídlo podnikania: 

IČO: 

DIČ: 

Štatutárny zástupca: 

Kontakt tel: 

Kontakt e-mail: 

 

Návrh na plnenie kritéria najnižšej ceny 

Pol. Názov Cena bez DPH 
DPH 

20% 

Cena celkom      

s DPH 

1. Spevnená plocha s príslušenstvom    

 

 

 

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

                                                                          (pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu) 

 

 


