
Výzva na predloženie ponuky

v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov.
Adresa:
Webové sídlo: 
IČO:
Kontaktná osoba: 
Email:
Telefónne číslo:

Obec Miloslavov
Miloslavov 181,900 42 Miloslavov 

www.miloslavov.sk
00304948 

Mgr. Martin Sitiar
hospodarskasprava@4niloslavov.sk

0903256164

2. Názov predmetu zákazky

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulíc:
a) Čerešňová, k. ú. Miloslavov, č. 355/2, vlastník obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 
Miloslavov,
b) Chýbajúci úsek ulice Lúčna, k. ú. Miloslavov č. 451/15, vlastník obec Miloslavov, 
Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov.

3. Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky 25008 € s DPH.

4. Opis predmetu zákazky

a) Predmetom zákazky je úplná rekonštrukcia ulice Čerešňová, k. ú. Miloslavov, č. 355/2, 
vlastník obec Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov od ulice Hlavnej po ulicu 
Južná spočívajúca najmä vo frézovaní pôvodného povrchu vozovky, asfaltový infiltračný 
povrch s posypom akamenivom z asfaltu, betón asfaltový strednozmný alebo hrubozmný, 
rezerva asfaltu min. 20% z dôvodu možných deformácií, rekonštrukcia oceľových poklopov 
uličných vstupov - ich osadenie a montáž do výšky, presun hmoty pre pozemnú komunikáciu, 
práca, technické zariadenia (dočasné dopravné značenie, zábrany apod.). Všetky detaily 
rekonštrukcie ako napojenie na jestvujúcu komunikáciu, vjazdy do okolitých nehnuteľností, 
oprava poškodených obrubníkov a spádovanie budú vykonané technologickým spôsobom 
podľa STN. Dĺžka rekonštruovaného úseku je 150 metrov a šírka 5 metrov.

b) Dobudovanie chýbajúceho úseku ulice Lúčna, k. ú. Miloslavov č. 451/15, vlastník obec 
Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov, spočívajúca najmä v zemných prácach, 
zakladania, komunikácie, ostatných konštrukcii a prác vrátane búrania, presun hmôt, práca, 
technické zariadenia. Skladba vozovky bude 25 cm podsyp makadam zhutnený vibračným 
valcom a 2 vrstvy asfaltu v zložení ako v a) (betón asfaltový 6 cm a betón uzatvárací 6 cm 
s posypom. DÍžka dobudovaného úseku je 40 metrov, šírka je 6,2 metra.

c) Záručná lehota na predmet zákazky min. 5 rokov.
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d) Miesto dodania služby a doba realizácie - Miloslavov - 6/2018.

5. Podmienky účasti

Predloženie dokladu týkajúceho sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. í) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov - doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať predmet zákazky - 
naskenovaná kópia alebo odkaz na webový register - obchodný alebo živnostenský register 
alebo obdobnú evidenciu podľa miesta sídla alebo podnikania uchádzača.

6. Cena

Cena za poskytnuté služby musí obsahovať všetky náklady uchádzača a bude vyjadrená 
v EUR. Uchádzač uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH 
upozorní na to vo svojej ponuke.

7. Podmienky financovania

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
Dodávateľovi sa neposkytuje preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia.

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk

a) Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, referencia uchádzača,
b) obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky,
c) obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky a právo prieskum trhu 

zrušiť bez udania dôvodu,
d) uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky,
e) uchádzač nemá právo si uplatniť u obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli 

v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek 
rozhodnutím obstarávateľa.

9. Lehota a spôsob predkladania ponúk

Lehota predkladania ponúk uplynie dňom 24. apríla 2018 o 12.00 hod a vyhodnotené budú 
dňa 30.4.2018. O výsledku hodnotenia budú predkladatelia informovaní do troch dní. 
Predkladanie ponúk je možné prostredníctvom emailu hospodarskasprava@miloslavov.sk 
alebo písomnou korešpondenciou na adresu Obecný úrad Miloslavov, Miloslavov 181, 900 42 
Miloslavov.

10. Obsah ponuky

Ponuka musí byť vyhotovená v elektronickej podobe a musí obsahovať nasledovné doklady 
a dokumenty:

a) návrh uchádzača na plnenie kritéria v požadovanej štruktúre podľa bodu 6 a 9 teito vfow 
na predkladanie ponúk, ' ‘ J yzvy
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b) doklady a dokumenty, ktorými uchádzač 
5. tejto výzvy na predkladanie ponúk.

preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu

11. Jazyk v ktorom možno predložiť ponuky

v
Štátny jazyk
12. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 

90 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

13. Dôvernosť a ochrana osobných údajov

a) Obstarávate? počas priebehu prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať 
informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do 
vyhodnotenia ponúk,

b) informácie, ktoré uchádzač označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača,

c) obstarávate? sa zaväzuje spracovať a chrániť osobné údaje uchádzača v zmysle zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov.

14. Prílohy

Príloha č. 1 - návrh zmluvy 
Príloha č. 2 - výkaz, výmer/ rozpočet 

Č. p: HS-S2018/01046

V Miloslavove dňa 10. 4. 2018
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