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Obec   Lenka 
Lenka 11, 980 50  Včelince 

Tel.:  + 421 47 / 552 3369, 0907 210 236 
E-mail.:  obeclenka@gmail.com,  www.gemernet.sk/lenka,    

                                                                                      Referenčne číslo zákazky:     

 
 
 

V Ý Z V A  
 na prieskum trhu 

 

 
Civilná zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska 

( ODDIEL  STAVEBNÉ  PRÁCE ) 

ZÁKAZKA ZADÁVANÁ POUŽITÍM POSTUPOV ZÁKAZKY  S NÍZKOU HODNOTOU 
podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“ v skratke aj ako “ZVO“) 

 
 

„Obec Lenka - Oprava cesty p.č. 251/2, 252“ 

» uskutočnenie stavebných prác « 
 

 
dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou na zaslanie ponuky v rámci prieskumu 

trhu na predmet zákazky s pracovným opisom znenia: „Obec Lenka – Oprava cesty 
p.č. 251/2, 252“.  

Súčasťou ponuky bude aj Vaša cenová ponuka vo forme vyplnenia výkazu výmer 
na plnenie kritéria vyhodnotenia ponúk. 
Vašu ponuku zašlite na vyššie uvedenú adresu vyhlasovateľa verejného obstarávateľa 
prieskumu trhu do 2.7.2018 do 12.00 hod. podľa súťažných podkladov.  

 
  

V Lenke 25.06.2018 
S pozdravom                                                                        ........................................... 

                                                                                    Mgr. Marián Habovčík 
                                                                                    starosta obce 

 
 
Príloha:  –  Súťažné podklady  
                  Výkaz výmer 
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Prílohač.1 
Súťažné podklady k spracovaniu cenovej ponuky 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:                        Obec Lenka 
Sídlo:                Lenka 11, 980 50 Včelince 
Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Habovčík, starosta obce 
IČO:       00649 601 
DIČ:       2021 132 828 
Kontaktná osoba:     Mgr. Marián Habovčík 
Telefón:       +421 47 552 3369, 0907 210 236 
E-mail:       obeclenka@gmail.com  
Web:                            www.gemernet.sk/lenka,   
 
2. Názov stavebných prác: 
 

„Obec Lenka - Oprava cesty p.č. 251/2, 252“  

 
3. Opis stavebných prác: 
Predmet zákazky sú udržiavacie práce na oprave miestnej komunikácie na parcelách č. 
251/2 a 252.  Upravovaná cesta bude na ulici pri cintoríne dĺžky 90,0 m a plochy 270,00 
m2 od križovatky štátnej cesty III. triedy (za mostom) po rodinný dom pred cintorínom. 
Práce sú vymedzené rozpočtovou projektovou dokumentáciou v tvare výkaz výmer, 
ktorá tvorí prílohu výzvy. Po ukončení prác a úprave cestnej komunikácie bude 
zrealizovaná cestná komunikácia uvedená do prevádzky bez závad so záručnou dobou 
najmenej 24 mesiacov. 
 
4. Rozsah stavebných prác: 
Na upravovanej ceste ulica pri cintoríne bude realizované:  

- vyčistenie pôvodnej vozovky, 
- infiltračný asfaltový postrek 0,5-0,7 kg/m2, 
- kryt – asfaltový betón vrstva obrusná hr. 50 mm, 90 m, plochy 270 m2 
- rigol dláždený z prefabrikátov na dĺžke 9,70 m. 

Veľkú časť udržiavacích  prác – doplnenie zeminy a trávnika a jeho udržiavanie, opravu 
a vyčistenie priekop, opravu a vyškárovanie obrubníkov si obec a občania urobia 
svojpomocne.   
Stavebno – technické riešenie je súčasťou projektovej dokumentácie a jednotlivých 
položiek rozpočtových nákladov. 
 
5. Miesto odovzdávania stavby:  
Miestna komunikácia v katastri obce Lenka parc. č. 251/2 , 252. 
 
6. Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka. 
 
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
Fakturácia bude vykonaná po ukončení jednotlivých stavebných prác. Ostatné 
podmienky  v návrhu Zmluvy o dielo. 
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8. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarávania. 
Cenová ponuka musí byť doložená aspoň v jednom originálnom exemplári! Ak je 
uchádzač platiteľom DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke. Zadávateľ s touto výzvou 
a súťažnými podkladmi predkladá rozpočtovú dokumentáciu : slepý výkaz výmer (krycí 
list, rekapituláciu, prehľad rozpočtových nákladov) a doklad o oprávnení vykonávať túto 
činnosť. Vyplnený, podpísaný krycí list, rekapitulácia, prehľad rozpočtových nákladov 
a ponukový list slúži zároveň ako ponuka na plnenie kritérií. V rámci oprávnenia 
vykonávať tieto stavebné práce žiadame priložiť fotokópiu živnostenského listu, alebo 
fotokópiu iného relevantného doloženého dokladu, ktorý oprávňuje uskutočňovať 
stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky . 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladaná hodnota je 7.525,54 EUR bez DPH. 
 
10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 zákona o verejnom obstarávaní stanovil kritériá 
najnižšej ceny celkom na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť najvýhodnejšiu ponuku za 
vykonanie stavebných prác predmetu zákazky.   
Kritérium : Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 100 % (max. 100,00 

bodov)  
Spôsob hodnotenia kritéria vychádza z ponúknutej celkovej ceny v Eur s 
DPH na základe plnenia predmetu zákazky v súlade s opisom a rozsahom 
zákazky uvedeným v predchádzajúcich častiach týchto podkladov. Pod 
celkovou cenou sa rozumie cena realizácie stavebných prác, stavebného 
diela „na kľúč“.  
Maximálny počet 100,00 bodov sa pridelí hodnotenej ponuke uchádzača s 
najnižšou navrhovanou celkovou cenou v Eur s DPH. Bodové hodnotenie 
pre každú ďalšiu hodnotenú ponuku za realizáciu predmetu zákazky v rámci 
tohto kritéria sa vypočíta ako podiel najnižšej platnej navrhovanej celkovej 
ceny v Eur s DPH za predmet zadávanej zákazky a navrhovanej ceny v Eur 
s DPH vyhodnocovanej ponuky, vynásobený stanoveným maximálnym 
počtom bodov (100,00 bodov) pre toto kritérium. Výsledok sa zaokrúhľuje 
matematicky na dve desatinné miesta.  

 
11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
Ponuku je potrebné zaslať prostredníctvom pošty, alebo doručiť osobne v termíne do 
02.07.2018 do 12.00 hod v uzatvorenej obálke na adresu uvedenú v bode 1. 

 
12. Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 02.07.2018 o 13.00 hod v zasadačke obce na 
vyššie uvedenej adrese. O vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyrozumení  telefonicky. 
 
S pozdravom 
 
Mgr. Marián Habovčík 
Starosta obce 
 
Lenka, 25.06.2018 
 
 
 
 


