
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
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: Obecný úrad Dunajská Lužná (ďalej len „OÚDL") 
IČO: 00400009 
Sídlo: Jánošíkovská 466/7 
V zastúpení: Štefan Jurčík - starosta obce 
Tel: 0905 57 55 20 
Elektronická pošta: starosta@dunajskaluzna.sk 
Internetová adresa: www.dunaiskaiuzna.sk 

2. Predmet zákazky 

Stavba chodníka podľa realizačného projektu "Chodník Jánošíkovská k zberovému 
dvoru" 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky) 

3.1 Predmet zákazky pozostáva z týchto opráv ciest a chodníkov: 

Stavba chodníka podľa realizačného projektu "Chodník Jánošíkovská k zberovému 
dvoru" 
Stavba sa zaoberá výstavbou chodníka na Jánošíkovskej od existujúceho chodníka po 
zberný dvor. Chodník je vedený súbežne s cestou 111/1056 Dunajská Lužná - Kalinkovo. 
Celková dĺžka chodníka je 162,37 m - úsek A - 12,206 m; úsek B - 59,219 m; 
úsek C-90 ,948 m. 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie. 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet: 
45233253 Práce vrchnej stavby chodníkov 

Doplňujúce predmety: 

45233142-6 Práce na oprave ciest 
45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest 
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 
45233253 Práce vrchnej stavby chodníkov 
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Druh zákazky: 

Zákazka v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z., práce. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky : 

40.390,- Eurbez DPH. 

8l Objednávka I i 

érejný obstarávate!' vystaví úspešnému uchádzatóvi objednávku na dielo. 

Miesto realizácie predmetu zákazky: ; 
h i 

ošíková/ Q|>ec Dunajská Lužná / Jánošíkovská ul. - časť Jáh 

ÚL Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky 

Verejný obstarávate!' žiada záujemcov vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, 
v rámci ktorejsi sami overia a získajú informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu 
a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadf 
záujemcu. 

Kontaktná osoba: 

Ing. Norbert Hudák / Ing. Vladimír Píš, tel.: 02/40259821, mobil: 0911 196 505 

e!-maäl: norbert.hudak@dunaiskaluzna.sk vladimir. pis@dunaiskaluzna.sk 

iadka miesta realizácie zákazky je možné dňa 
ánošíkovskej ulici - stretnutie pred vchodom na 

Termín plnenia predmetu zákazky 

kóu miest realizácie zákazky idú na ťarchu 

15.04.2021 so začiatkom o 9,30 hod. na 
zberový dvor v DL 

Termín plnenia predmetu zákazky je max. 45 kalendárnych dní od vystavenia objednávky 

12. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky 

12.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena zá predmet zákazky, uvedená v cenovej 
ponuke, bude vyjadrená v eurách. j j 

12.2 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR 
SR č. 18/199S Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. j 

j.3 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa rozpočtu a výkazu výmer. 

2.4 Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Cena musí obsahovať 
étu zákazky. 

inavrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

všetky náklady spojené s poskytnutím predrr j i i 
|.|5 Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke 
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13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 

13.1 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov rozpočtu verejného obstarávateľa. 

13.2 Splatnosť faktúr bude minimálne 30 dní od ich doručenia verejnému obstarávateľovi. 

13.3 Verejný obstarávate!' nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 

14. Podmienky účasti 

14.1 Uchádzač predloží s cenovou ponukou aj kópiu dokladu o oprávnení realizovať 
stavebné práce uvedené v bode 3 tejto výzvy (výpis z obchodného registra, 
živnostenský list a pod.). 

14.2. Uchádzač predloží zoznam realizovaných stavebných prác rovnakého alebo 
podobného charakteru ako je predmet zákazky. Zoznam musí obsahovať minimálne 
tri realizované stavebné práce v celkovej hodnote minimálne 50 000 eur s DPH za 
posledné 3 roky (2018 - 2020). 

14.3 Realizované stavebné práce uvedené v zozname sa musia týkať budovania ciest, 
chodníkov, resp. ich opráv. 

14.4 Verejný obstarávate!' posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky. 

15. Obsah cenovej ponuky 

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

- identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, 
meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, faxové číslo, 
meno priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, adresu elektronickej pošty), 

- podrobný rozpočet - ocenený výkaz výmer, 

- doklady podľa bodu 14 tejto výzvy 

16. Lehota a miesto na predloženie cenovej ponuky 

Lehota na predloženie cenových ponúk: do: 22.04. 2021 do 10:00 h. 
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: 

Názov: Obecný úrad Dunajská Lužná 
Adresa: Jánošíkovská 466/7, Obec (mesto): Dunajská Lužná, PSČ: 900 42 
Kontaktná osoba: Ing. Norbert Hudák / Ing. Vladimír Píš 
Telefón: 02/40259821, mobil: 0911 196 505 
E-mail: norbert.hudak@dunajskaluzna.sk vladimir.pis@dunajskaluzna.sk 

Ponuky vypracované podľa bodu 15 tejto výzvy musia byť doručené verejnému 
obstarávateľovi poštou v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka Chodník 
JÁNOŠÍKOVSKÁ" 

alebo elektronicky (napr. sken verzia opečiatkovaná vrátane potrebných príloh). 
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17. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk 

17.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v eurách s DPH s 
ohľadom na všetky položky výkazu výmer. 

17.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať 
najnižšiu celkovú cenu v eurách s DPH za celý predmet zákazky. 

18. Vyhodnotenie cenových ponúk 
Verejný obstarávate!' vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk 

Oznámenie o výsledku bude zaslané iba úspešnému uchádzačovi - uchádzačovi s najnižšou 
cenovou ponukou, že jeho ponuka bola prijatá. 

V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý sa umiestni! na prvom mieste po vyhodnotení 
verejného obstarávania zákazku odmietne, verejný obstarávate!' vyzve v poradí druhého 
uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy. Ak aj druhý uchádzač odmietne podpísať zmluvu, 
verejný obstarávate!' vyzve tretieho uchádzača k podpisu zmluvy. 

20. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade 
jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku 
finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel. 

Text výzvy, vrátane príloh, schválil: 

Dátum: 8.4.2021 

Meno: Štefan Jurčík, starosta obce 

Podpis: 
Jánošíkovská • 
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Príloha č. 1 výzvy 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača: 

2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

3. Názov predmetu zákazky: Chodník Jánošíkovská k zberovému dvoru 

(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta) 

Názov Cena v EUR 
bez DPH DPH Celková cena v EUR 

s DPH 

Stavba „Chodník Jánošíkovská 
k zberovému dvoru" 

Podrobný rozpočet a výkaz výmer musí byť uvedený v ponuke. 

Zodpovedná osoba 

Meno: 

Podpis: 

Dátum: 


