
     O B E C  H A M U L I A K O V O 
    Obecný úrad Hamuliakovo 

  Dunajská ulica 127/18 
  900 43  Hamuliakovo  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Výzva na predkladanie ponúk 

pre zákazku s nízkou hodnotou: 
 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Obec Hamuliakovo 

Sídlo obecného úradu: Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo 

Štatutárny zástupca: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce 

Osoba oprávnená rokovať 

vo veciach zmluvných: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka obce (dovolenka 8.7.-19.7.) 

vo veciach priamej realizácie: Rastislav Fehér, referent hospodárskej správy  

e-mail: starosta@obechamuliakovo.sk 

IČO: 00 304 751 

DIČ: 2020662094 

IČ DPH: - (nie je plátca DPH) 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN: SK29 5600 0000 0018 0927 8001  

Tel. kontakt: 02/45988128 

Mobil: 0915/789885 (starostka) 

Webové sídlo: www.obechamuliakovo.sk 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 

poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
https://obechamuliakovo.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-obnova-krytu-malogutorskej-ulice-

v-hamuliakove/ 

(https://obechamuliakovo.sk/ine/vyzvy-na-predkladanie-ponuk/) 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
„Obnova krytu Malogútorskej ulice v obci Hamuliakovo“ 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je dielo „Obnova krytu Malogútorskej ulice v obci Hamuliakovo“ 

zhotovené v rozsahu a technických parametroch  podľa projektovej dokumentácie /ďalej len 

„Projekt“/ spracovateľa: JOSSIK, s.r.o., Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo, zodpovedný 

projektant: Ing. J. Sekerka, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 6537*I2, revízia č. 2  

Prílohami Projektu sú: 

01‐REV.2 koordinačná situácia  

02‐REV.2 situácia stavebného riešenia  

03A‐REV.2 vzorové priečne rezy  

03B‐REV.2 bezbariérová úprava chodníka‐vzorový rez  

04‐REV.2 situácia dočasného dopravného značenia  

05‐REV.2 vytyčovací výkres  

06‐REV.2 fotodokumentácia  

07‐REV.2 kópia z katastrálnej mapy  

08‐REV.2 protokoly zo statických zaťažovacích skúšok  
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https://obechamuliakovo.sk/vyzva-na-predlozenie-ponuky-obnova-krytu-malogutorskej-ulice-v-hamuliakove/


Výkaz výmer je uvedený na strane  29 – 31 Projektu. 

• Technické parametre špecifikované v Projekte sú minimálne požiadavky na plnenie 

zákazky.  

• Materiály špecifikované v Projekte sú minimálne požiadavky na plnenie zákazky. V prípade, 

že sú vo výkaze výmer uvedené konkrétne názvy výrobkov, je možné v ponuke použiť 

alternatívny výrobok (ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované 

minimálne rozmery, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného výrobku alebo 

materiálu, t.j. záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými 

(porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími technickými a kvalitatívnymi vlastnosťami, 

pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami. Ak uchádzač nacení 

ekvivalentný alternatívny výrobok (ekvivalent) uvedie toto v ponuke spolu s presnou 

špecifikáciou.  

• Uchádzačom nezáväzne odporúčame konzultáciu/obhliadku na mieste za účasti zástupcu 

obstarávateľa – starostky, pričom termín je možné dohodnúť telefonicky na kontaktoch 

uvedených v bode 1. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

80 975,35 Eur 

 

6. Obsah ponuky 

Ponuka uchádzača na predmet zákazky musí obsahovať: 

a)  Celková ponúkaná cena vyčíslená v eurách, vrátane DPH (v prípade, ak dodávateľ nie je 

platca DPH uvedie cenu celkom) a s uvedením viazanosti ponuky do 31.12.2021 

(fakultatívny vzor je prílohou Výzvy) 

b)  Položkovitý rozpočet ponuky s uvedením ceny bez DPH, DPH a celková cena za položku 

v štruktúre položiek Výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Výzvy 

 Položkovitý rozpočet dodaný  

-  v tlačenej forme podpísaný uchádzačom a 

- úspešný uchádzač dodá  položkovitý rozpočet aj elektronicky (resp. na dátovom 

médiu) vo formáte Excel  

 Cena za jednotlivé položky sa uvádza ako celková cena za položku. 

 Uchádzač v rámci jednotlivých položiek zohľadní všetky očakávané aj neočakávané 

náklady spojené s riadnym plnením Zmluvy o dielo, ktorá špecifikuje požadovaný rozsah 

a ktorej návrh tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy, najmä avšak nie výlučne náklady na 

zriadenie a zabezpečenie staveniska, presun hmôt, predrealizačnú prípravu a vytýčenie 

sietí a vyhotovenie požadovanej dokumentácie a zamerania.  

c) Technická a produktová špecifikácia materiálov D.1-D.4 a C.1 a C.2 (označenie podľa 

Výkazu výmer, ktorý neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy) (napr. kópia katalógového / 

produktového listu výrobcu, resp. výpis parametrov potvrdený uchádzačom) pre účely 

kontroly súladu Ponuky a Výzvy 

d)  Čestné vyhlásenie (fakultatívny vzor s 2 stranami je súčasťou prílohy Výzvy), že  

• spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo  štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

• spoločnosť spĺňa všetky podmienky účasti, ktoré sú uvedené v bode 9 výzvy na 

predkladanie ponúk. Oprávnenie uchádzača so sídlom v Slovenskej republike na 

realizáciu  predmetu zákazky bude overená ku dňu vyhodnotenia ponúk na základe 

verejne dostupných zoznamov (Živnostenský register, Obchodný register).  

Uchádzač so sídlom mimo Slovenskej republiky je povinný priložiť kópiu oprávnenia 

na podnikanie. 



e)  2x referencia o uspokojivej realizácii diela rovnakého/obdobného charakteru (cestná 

komunikácia) v  rovnakom alebo väčšom rozsahu za posledné 3 roky, resp. uvedenie 

miesta realizácie a kontaktnej osoby Objednávateľa, u ktorého je možné overiť uspokojivú 

realizáciu  

  

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky 

 

8. Realizácia zákazky: 
Realizácia celého predmetu zákazky do 60 dní od záväznej objednávky, doba vlastnej realizácie 

spojenej s uzatvorením komunikácie maximálne 30 dní, optimálne september – november 

2021, najneskôr však do 30.4.2022. 

 

9. Podmienky účasti: 
Predloženie ponuky obsahujúcej náležitosti a prílohy podľa bodu 6. Výzvy.  

V priebehu vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ overí oprávnenie uchádzača na 

podnikanie na základe verejne dostupných zoznamov (Živnostenský register, Obchodný 

register).  

Úspešný uchádzač bude písomne vyzvaný, aby v termíne do 15 pracovných dní uzatvoril 

Zmluvu  o dielo vrátane predloženia prílohy č. 1 a č. 4 Zmluvy. 

 

10. Požiadavky na predmet zákazky: 
Zhotovenie diela   

a) v rozsahu a technických parametroch  podľa projektovej dokumentácie spracovateľa: 

JOSSIK, s.r.o., Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo, zodpovedný projektant: Ing. J. 

Sekerka, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 6537*I2, revízia č. 2 a  

b) za dodržania podmienok a osobitných dojednaní definovaných v Zmluve o dielo, ktorej 

návrh tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy. 

 

11. Spôsob, miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Verejný obstarávateľ žiada ponuky predložiť v uzatvorenej obálke s označením cenová 

ponuka „Obnova krytu Malogútorskej ulice v obci Hamuliakovo“, neotvárať.  

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť osobne počas stránkových hodín alebo poštou na 

adresu: 

  Obec Hamuliakovo, Dunajská 127/18, 90043 Hamuliakovo 

Lehota na predkladanie ponúk je do: 20.8.2021 do 11,00 hod. (pri zaslaní poštou platí dátum 

poštovej pečiatky) 

 

12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
➢ Projektová dokumentácia vr. Výkazu výmer a príloh 

➢ Zmluva o dielo (návrh) 

➢ Položkovitý rozpočet vo formáte *excel pre fakultatívne použitie za účelom 

vypracovania ponuky 

➢ Vzor Ponuka vo formáte *doc pre fakultatívne použitie za účelom vypracovania 

ponuky 

➢ Vzor čestného vyhlásenia vo formáte *doc pre fakultatívne použitie za účelom 

vypracovania ponuky 

 

13. Doplňujúce informácie: 
•  Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov, predložením cenovej 

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  



•  Ponuky doručené na adresu uvedenú vo výzve a predložené v lehote na predkladanie 

ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončenia lehoty viazanosti ponúk uchádzačom 

nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa  

•  Verejný obstarávateľ si v prípade, že úspešný uchádzač neuzatvorí Zmluvu od dielo do 

15 pracovných dní od písomnej výzvy na uzatvorenie,  vyhradzuje právo prijať ponuku 

uchádzača, ktorého predložená cenová ponuku sa vo vyhodnotení ponúk umiestnila ako 

nasledujúca v poradí.  

•  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných 

ponúk.  

•  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu na základe tejto výzvy na 

predloženie ponuky, a to najmä v prípade, ak uchádzač predloží najnižšiu cenu na 

predmet zákazky, avšak táto cena bude prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky. 

• Informácia bola zverejnená dňa: 1.7.2021 

 

 

 

 

Ing. Ludmila Goldbergerová  

Starostka 


