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Výzva na predloženie ponuky  

podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  na vykonanie stavebných prác 

Mesto Krupina je verejným obstarávateľom podľa §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. 

Touto cestou Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 
špecifikovaný predmet zákazky 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Verejný obstarávateľ :     Mesto Krupina  

Štatutárny zástupca :  Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina  

Adresa :    Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina 

IČO :    00320056 

DIČ:        2021152540 

Bankové spojenie :   VÚB, a.s. 

IBAN :    SK05 0200 0000 0044 2623 2659 

Telefónny kontakt :  +421 907 886 866  

Email :    krupina@krupina.sk 
 

Pre otázky v rámci výzvy kontaktná osoba:  

Jaroslav Babic, +421 911822711, euprojekty@euprojekty.sk 

Webové sídlo (internetová adresa): https://www.krupina.sk/ 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov  na internetovej 
adrese  https://www.krupina.sk/kategoria/aktualne-vyzvy/ 

 
 
2. Názov predmetu zákazky: 

„Rekonštrukcia chodníkov v meste Krupina“ 

Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác 

 
 
3. Opis predmetu zákazky: 

Časť č.1 Rekonštrukcia chodníka na ul. ČSA – časť 2  

SO 01 časť  – komunikácia pre peších 

-Zámková dlažba - 60 mm 

-Podkladový štrk - 40 mm 

-Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm 

-Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm 

SO 01 časť – prejazdové plochy 

-Zámková dlažba - 80 mm 

-Podkladový štrk - 40 mm 

-Podklad z betónu C 16/20 - 100 mm 

SO 02 – komunikácia pre peších 

-Zámková dlažba - 60 mm 

-Podkladový štrk - 40 mm 

-Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 120 mm 

-Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm 
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Časť č.2 Rekonštrukcia asfaltového chodníka ul. M.R. Štefanika 

SO 01 časť  – komunikácia pre peších 

- Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 
mm 

SO 1 časť  – úpravy zelene 

- V zelenom páse medzi chodníkom a bet. múrikom sa upraví zeleň, výsadbou krovinatých rastlín, s 
podkladnou geotextíliou a obsypom z premývaným štrkom. 

SO 02 – komunikácia pre peších 

- Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 
mm 

Podrobný rozsah prác je vo Výkaze výmer, ktorý je súčasťou Výzvy na predloženie cenovej 

ponuky (Príloha č.3). 

 

Obhliadku miesta realizácie je možné si dohodnúť:  

Zdenko Lalka, +421 949 137 230; lalka@krupina.sk 

 
 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

CPV kód hlavný slovník: 
45233161-5   Stavebné práce na stavbe chodníkov 

 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

132 417,98 Eur bez DPH 

Časť č.1 - Rekonštrukcia chodníka na ul. ČSA – časť 2   64 625,48 

Časť č.2 - Rekonštrukcia asfaltového chodníka ul. M.R. Štefanika  67 792,50 
 
 
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Áno 

Časť č.1 - Rekonštrukcia chodníka na ul. ČSA – časť 2 

Časť č.2 - Rekonštrukcia asfaltového chodníka ul. M.R. Štefanika 

Ponuku je možné predložiť na jednotlivé časti, alebo kompletne na celý predmety zákazky 
 
 
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 

začiatok realizácie:  do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

dokončenie realizácie:  do 2 mesiacov od prevzatia staveniska 

viď. Príloha č. 1 – Zmluva o dielo (návrh) 
 
 
8. Lehota viazanosti cenovej ponuky 

Do 30.07.2022 
 
 
9. Druh zákazky a miesto realizácie predmetu zákazky: 

Zákazka na vykonanie stavebných prác 

Chodník na ul. ČSA  

parcely C KN č. 209/1,209/2,209/3, 207/2 - k.ú. Krupina 

parcely E KN č. 9591/2, 9620/5, 45/2, 176, 9614/1, 9621/3, 178/1, 178/2 - k.ú. Krupina 

Chodníka ul.M.R.Štefanika 

parcely C KN č. 208, 1330/4 - k.ú. Krupina 
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10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z MAS Verejno - súkromné partnerstvo Hontiansko – Dobronivské, 
kód výzvy: IROP-CLLD-AKD6-512-001 a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa mesta Krupina. 

 
 
11. Spôsob vzniku záväzku:  

Na základe Zmluvy o dielo a následnej fakturácie. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Zmluve o 
dielo č. ...(Návrh) príloha č. 1. 

 
 
12. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom 

Osobné postavenie 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 , 
písm. e) a f) nasledovne: 

Uchádzač musí mať oprávnenie na výkon činnosti v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky - §32 ods. 1 písm. e) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou 
legislatívou po predložení ponúk. 

Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu - §32 ods. 1 písm. f) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou 
legislatívou po predložení ponúk - doloženým čestným vyhlásením – Príloha A 

Uchádzač nie je povinný v zmysle § 32, ods. 3 predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e),    
a f), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy     
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

Ekonomické a finančné postavenie 

- nepožaduje sa 

Technická alebo odborná spôsobilosť 

- nepožaduje sa 
 
 
13.  Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

13.1  Zmluva o dielo (Príloha č.1.1 a 1.2) s vyplnením návrhov na plnenie kritérií určených na 

hodnotenie ponúk, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača - 
Uchádzač vyplní len prílohu podľa predmetu zákazky, na ktorý predkladá cenovú ponuku. 

13.2  Návrh uchádzača na plnenie kritérií (Príloha č.2), - Uchádzač vyplní časť podľa 
predmetu zákazky, na ktorý predkladá cenovú ponuku (min. názov alebo obchodné meno 
uchádzača, adresu, sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo), 

13.3  Ocenený resp. vyplnený a potvrdený výkaz výmer  (Príloha č.3) - Uchádzač vyplní len 

časť podľa predmetu zákazky, na ktorý predkladá cenovú ponuku. 

13.4  Čestné prehlásenie  - (Príloha A) 

UPOZORNENIE: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo 
územia SR, doklady a dokumenty musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť 
úradne preložené do úradného slovenského jazyka, s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými 
prekladateľmi. 

Uchádzač musí mať oprávnenie na vykonávanie stavebných prác v rozsahu, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou 
legislatívou po predložení ponúk. 
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14. Lehota a miesto predkladania Ponúk: 

14.1 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 17.08.2021 do 13:00 hod. 

14.2 Miesto predkladania ponúk: Mesto Krupina na adresu uvedenú v bode 1. 

14.3 Poštou na adresu uvedenú v bode 1.v obálke označenej „Rekonštrukcia chodníkov v meste 
Krupina“ a „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“  

14.3 Osobne na adrese sídla uvedenej v bode 1. na sekretariáte - Mesto Krupina v obálke označenej 
„Rekonštrukcia chodníkov v meste Krupina“ a „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“ 

14.4 Mailom na adresy: euprojekty@euprojekty.sk, krupina@krupina.sk; (v skenoch podpísaných 
kópií dokumentov) s označením „Rekonštrukcia chodníkov v meste Krupina“ a „SÚŤAŽ – 

NEOTVÁRAŤ“ 

14.5 Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk 
uvedeného v tomto odseku. 

14.6 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku 

14.7 Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk 17.08.2021  o  13:30 hod. 
- Miesto otvárania ponúk:  ako je uvedené v bode 1. 

14.8 Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 

zákona, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 
 
 
15.  Spôsob predloženia ponuky : 

Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky predloží iba jednu ponuku. Alternatívne riešenia 
sú neprípustné. 

 
 
16.  Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:  

- cena s DPH  
Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou. 

 
  
17. Použitie elektronickej aukcie: 

nie 
 
 
18.  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk: 

Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel. 

 
 
19.  Doplňujúce informácie:  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej  ponuky resp. účasťou na 
ohliadke miesta znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi a bez ohľadu na 
výsledky verejného obstarávania.  

Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v zmysle Výzvy v lehote na predkladanie ponúk 
sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie súťaže – verejného obstarávania.  

Uchádzač sa zaväzuje, že bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek 

situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ informuje, že v súlade s § 11 ZVO 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 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak 

niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo 

produkt konkrétneho výrobu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným 

produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo 

ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú 

nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch 

príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť ak ekvivalent inej značky v rovnakej 

alebo vyššej kvalite, aké sú požadované v zmysle § 42 odsek 3 zákona č. 343/2015 o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na 

zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden 

uchádzač nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie 

vyhlásené a ak cenové ponuky budú vyššie ako je predpokladaná hodnota zákazky alebo aj bez 

udania dôvodu. 
 
 
 
 
V Krupine, dňa: 03.08.2021 

Ing. Radoslav Vazan 
primátor mesta Krupina 

 
 
Príloha výzvy: 

Príloha č.1.1 – Návrh Zmluvy o dielo_Časť č.1 

Príloha č.1.2 – Návrh Zmluvy o dielo_Časť č.2 

Príloha č.2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Príloha č.3 – Projektová dokumentácia a Výkaz výmer 

Príloha A. – Čestné vyhlásenie  


