
Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14, 059 16  Hranovnica

 _______________________           ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

vyhlasuje

výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 4/2018

zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Hranovnica
Štatutárny orgán: Vladimír Horváth, starosta obce
Sídlo: Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO: 00326224
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK86 5600 0000 0034 4994 7003    

Kontaktná osoba poverená verejným obstarávaním: 
INTERPROFIS, s.r.o. 
Office: Jarková 6, 080 01 Prešov
v zastúpení: Vladimír Tancoš
IČO: 44 563 82
e-mail: interprofiseu@gmail.com 
Tel.: 0903 951 956

1. Druh zákazky: stavebné práce
Postup  obstarávania: zákazka  podľa  §  117  zákona  č.  343/2015  Z.  z.  o verejnom  
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákazka na výber poskytovateľa 
služieb).

2.     Názov zákazky: „Chodník pozdĺž cesty III/3069 vrátane parkoviska pri cintoríne spolu s 
prepájacou miestnou komunikáciou v obci Hranovnica“

3.
4.       Predpokladaná hodnota zákazky:  75 536,36 € bez DPH

5. Lehota dodania služby: do 120 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska

Lehota výstavby bude zmluvné stanovená na základe ponuky úspešného uchádzača pod-
ľa hodnotiaceho kritéria č. 2. Táto lehota uvedená v kalendárnych dňoch sa bude po-
čítať  odo  dňa  odovzdania  staveniska  objednávateľom.  V prípade  nepredvídanosti
okolností, akými sú predovšetkým živelné pohromy a nepriazeň počasia (vytrvalý dážď,
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sneh alebo iné meteorologické obtiaže),  môže zhotoviteľ  (úspešný uchádzač)  prerušiť
práce s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia
prác neplynie.

6. Opis predmetu zákazky:  
Stavbu  predstavuje  výstavba  chodníka  v pridruženom dopravnom priestore  prieťahmi
cesty č. III/3069 v obci Hranovnica s dĺžkou úsekov č. 1: 153 m, č. 2: 5,35 m, č. 3: 10 m
a č.  4:  31,5  m.  Samotný  pás  pre  peších  bude  zložený  z dvoch  pruhov  pre  chodcov
o premenlivej  šírke  od  1,5  m do  2,7  m.  Uvedený  pás  bude  od  jazdného  pásu  cesty
oddelený zvýšenou obrubou. Kríženie chodníka s cestnou komunikáciou je navrhované
formou  2  úrovňových  priechodov.  Osvetlené  budú  existujúcim  uličným  osvetlením.
Obruba v mieste  budúcich  priechodov  bude znížená  na  2  cm so  sklonom priľahlého
chodníka 1 : 8. 
Chodník  bude  zo  strany  parkoviska  lemovaný  nesklopeným  obrubníkom  ABO
15x26x100 cm položený bude zarovno s chodníkom, zo strany napojenia na oplotenie
nebude položený obrubník, čím sa zabezpečí prepojenie chodníka s oplotením.
Obrubníky sa osadzujú do betónového lôžka z vlhkej zmesi dostatočne hrubej (cca 200
mm).  Po osadení  obrubníkov je  potrebné dobetónovať  obrubníky z oboch  strán  (tzv.
bočná  opora).  Trieda  betónu  má  byť  min.  C16/20.  Ako  podkladový  materiál  pod
betónové  lôžko  je  potrebné  uložiť  štrkodrvu  v min.  hrúbke  100  mm.  Obrubníky  je
potrebné ukladať zásadne so škárami v šírke cca 5 mm a táto škára sa nevyplňuje.
Súčasťou zákazky je prepojenie chodníka popri ceste III/3069 s chodníkom vedúcim do
areálu cintorína a výstavba 15 parkovacích miest, z ktorých jedno bude vyhradené pre
osoby  ťažko  zdravotne  postihnuté.  Vjazd  na  pozemok  je  riešený  z cesty  III/3069
existujúcim vjazdom, ktorý sa rozšíri tak, aby bol umožnený prejazd vozidiel v oboch
smeroch.  Polomery  napojenia  sú  navrhované  6,65  m  a 7  m.  Chodník  o šírke  1,5  m
prepája  chodník  navrhovaný  v rámci  stavby  „Chodník  pozdĺž  cesty  III/3069  v obci
Hranovnica“ s existujúcim chodníkom popri ceste III/3069. Zároveň je v rámci stavby
navrhnutý chodník šírky 1,65 m prepájajúci parkovisko s chodníkom v areáli cintorína
v celkovej dĺžke 17.70 m. V mieste dotyku s oplotením sa oplotenie preruší a osadí sa
bránička.
Podrobnejšie informácie viď. bod 18 tejto Výzvy – Súťažné podklady (technické správy)

7.       Miesto dodania: miestom vykonania diela sú pozemky s parcelným č. KN-C 27/2, KN- 
C 2649/38, KN-C 3062/3, KN-C 5724/3 a KN-E 5753/101, všetky v k.ú. Hranovnica.
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta, aby si sami overili a získali potrebné
infomácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou
miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. Pre dohodnutie termínu ob-
hliadky  kontaktujte  JUDr.  Lukáša  Antoniho,  prednostu  OcÚ  –  0915  915  092/
prednosta@hranovnica.sk.
Termín obhliadky: po vzájomnej dohode

8. Hlavné podmienky financovania: zo zdrojov verejného obstarávateľa

9. Vysvetľovanie podkladov: V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov
vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej dokumentácie, môže ktorýkoľ
vek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie e-mailom alebo poštou u kontakt
nej osoby na adrese podľa bodu 1. Požiadavka o vysvetlenie musí byť doručená najne
skôr 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
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10. Podmienky účasti:  V procese verejného obstarávania  je nutné predložiť  čestné vyhlá
senie, že uchádzač spĺňa všetky podmienky odbornej spôsobilosti resp. oprávnenosti do
dávky predmetnej služby v rámci zákazky uvedenej v tejto Výzve. Zároveň sa vyžaduje 
vyplnenie prílohu č.1 tejto Výzvy – Zmluva o dielo. 
Následne  po identifikácii  úspešného uchádzača  je  tento  povinný predložiť  doklad  o  
oprávnení poskytovať služby na predmet zákazky.

11. Spôsob určenia ceny:  Cenová ponuka musí obsahovať cenu služby bez DPH, DPH  
a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu cel
kom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. Uchádzačom navrhovaná zmluv
ná cena bude vyjadrená v mene EURO (€). Cenu uchádzač určí za celé dielo.

12. Lehota na predloženie ponuky: Do 14.05.2018 – 12:00 hod.  Cenové ponuky potvrdené
podpisom štatutára, resp. zodpovednej osoby je potrebné doručiť poštou alebo osobne na 
adresu osoby poverenej verejným obstarávaním, podľa bodu 1.

13.      Lehota viazanosti ponúk: Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na 
predkladanie  ponúk,  až  do  uplynutia  lehoty  viazanosti  ponúk  stanovenej  verejným
obstarávateľom do 31.12.2018.

14.      Predloženie ponuky: osobné a korešpondenčné doručenie - uchádzač vloží cenovú ponu
ku  na  predmet  obstarávania  do  samostatnej  obálky.  Obálka  musí  byť  uzatvorená  
a označená „Chodník  pozdĺž  cesty  III/3069  vrátane  parkoviska  pri  cintoríne  
spolu s prepájacou miestnou komunikáciou v obci Hranovnica“.  Uchádzač doručí  
cenovú ponuku v zmysle tejto Výzvy, na adresu uvedenú v bode 17 tejto Výzvy.

   
V prípade  osobného  doručenia  cenovej  ponuky  uchádzača,  je  možné  tak  urobiť
v pracovných dňoch v čase od 08:20 – 15:30 na adrese uvedenej v bode 1 tejto Výzvy
(kontaktná osoba poverená procesom VO), posledný deň do 12.00.

Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby ponuku predložili:
1  x  v  tlačenej  podobe,  ktorý  sa  uchádzačom  nevracia  a ostáva  ako  súčasť  
dokumentácie z verejného obstarávania,
1 x v elektronickej verzii na CD alebo DVD nosiči,  ktorý sa uchádzačom ne
vracia a ostáva ako súčasť dokumentácie z verejného obstarávania.

15.      Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční 14.05.2018 o 14:00 hod. v konferenčnej
miestnosti na adrese: INTERPROFIS s.r.o., Jarková 6, 080 01  Prešov. Otváranie ponúk 
je neverejné. Počas otvárania ponúk môžu byť prítomný jedine zástupcovia verejného      
obstarávateľa, ktorý je uvedený v bode č.1 tejto Výzvy.

16.     Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Kritérium na vyhodnotenie ponúk je ekonomicky 
najvýhodnejšia  ponuka,  ta  sa  bude  vyhodnocovať  na  základe  uvedených  kritérií  na  
vyhodnotenie ponúk, ktorými sú:

Celková cena zákazky s DPH – 70 bodov 
            Lehota výstavby – 30 bodov 

Podrobnejšie informácie viď. Prílohu č. 2 tejto Výzvy – Spôsob uplatnenia kritérií
na vyhodnotenie ponúk



17. Kontaktné údaje na doručenie cenovej ponuky: Adresa na predloženie cenovej ponu-
ky poštou/osobne: INTERPROFIS, s.r.o., Vladimír Tancoš, Jarková 6, 080 01  Prešov

18. Súťažné  podklady:  Súčasťou súťažných  podkladov  je  –  projektová  dokumentácia  –
podrobná  výkresová  časť,  technické  správy,  neocenený  Výkaz/Výmer  vrátane  polož-
kového členenia rozpočtu.

Podklady sa nachádzajú na nasledovnom linku:

https://ulozto.sk/tam/_rjIds8hVk80J

V Hranovnica, dňa 7.5.2018

   ........................................
Vladimír Horváth

                             starosta obce 

Prílohy:
1. Návrh Zmluvy o dielo 
2. Spôsob uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk

https://ulozto.sk/tam/_rjIds8hVk80J


Príloha č. 1
X/ZoD/2018

Zmluva o dielo

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
uzavretá medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ: Obec Hranovnica
Štatutárny orgán: Vladimír Horváth, starosta obce
Sídlo: Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO: 00326224
DIČ:                                    2020679848
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK86 5600 0000 0034 4994 7003
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.
Úvodné ustanovenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje,  že za dohodnutú cenu zhotoví pre objednávateľa riadne a včas dielo
podľa čl. II. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť zaň
zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy.

II.
Predmet zmluvy

Pod dielom, ktoré je predmetom tejto zmluvy, sa rozumie vykonanie stavebných prác –  Chodník
pozdĺž  cesty  III/3069  vrátane  parkoviska  pri  cintoríne  spolu  s  prepájacou  miestnou
komunikáciou v obci Hranovnica podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval  projektant
Ing. Slavomír  Božoň a projektovej  dokumentácie,  ktorú vypracoval projektant  Ing.  Bohuslav
Mäsiarčik.



III.
Vykonanie diela

1. Objednávateľ zadal špecifikáciu diela zhotoviteľovi vo výzve na predloženie cenovej ponuky
č. 4/2018 zo dňa 7.5.2018.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa čl. II. tejto zmluvy na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo.
3. Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.
4.  V  prípade  potreby  vykonania  prác  naviac  je  o  tom  zhotoviteľ  bezodkladne  povinný
upovedomiť  objednávateľa.  K  vykonaniu  prác  naviac  je  možné  pristúpiť  až  po  predložení
cenovej  ponuky  od  zhotoviteľa  na  ich  vykonanie  objednávateľovi,  a  zároveň  jej  schválení
oprávneným zástupcom objednávateľa. 
5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú
súčinnosť.

IV.
Cena za dielo a spôsob jej úhrady

1. Zmluvné strany na základe výsledkov vykonaného verejného obstarávania dohodli na celkovej
cene za dielo vo výške ……………. € s DPH . Táto cena je dohodnutá ako cena maximálna.
2.  Objednávateľ  je  povinný uhradiť  cenu za  dielo  bankovým prevodom na účet  zhotoviteľa
uvedený v hlavičke tejto zmluvy, a to na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry po odovzdaní
dokončeného diela. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade
vrátenia faktúry z dôvodu jej neúplnosti zhotoviteľovi lehota splatnosti neplynie.
3. Faktúru zhotoviteľ vystaví po odovzdaní diela podľa čl. VI. zmluvy. Faktúra bude doručená v
2 vyhotoveniach v písomnej forme.
4. Cena za dielo je uhradená momentom pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

V.
Čas a miesto plnenie

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II. tejto zmluvy v termíne 120 dní odo dňa
účinnosti tejto zmluvy.
2.  Miestom vykonania  diela  sú pozemky s parcelným č.  KN-C 27/2,  KN-C 2649/38,  KN-C
3062/3, KN-C 5724/3 a KN-E 5753/101, všetky v k.ú. Hranovnica.

VI.
Odovzdanie diela

1. Po vykonaní  diela  je  zhotoviteľ  povinný dielo  odovzdať  objednávateľovi,  o čom sa spíše
protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami
sa považuje za deň odovzdania diela.
2. Ku dňu odovzdaniu diela zhotoviteľ predloží objednávateľovi nasledovné podklady:
- dokumentácia skutočného vyhotovenia,
- geometrický plán potrebný ku kolaudácií stavby,
- elaborát kvality stavby.
Všetky tieto podklady vyhotoví zhotoviteľ na svoje náklady.



3. Odovzdaním diela sa objednávateľ stáva užívateľom diela a zodpovedá za jeho poškodenie.
Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa momentom zaplatenia ceny za dielo podľa
čl. IV. zmluvy.

VII.
Ostatné dojednania

1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na celé dielo v trvaní 5 rokov. 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a zaväzuje sa
dodržiavať všetky predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a zaväzuje sa odstrániť na vlastné
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
4.  Zhotoviteľ  nie  je  v  omeškaní  v  prípade  mimoriadne  nepriaznivých  poveternostných
podmienok, ktoré mu objektívne znemožňujú vykonať dielo.
5. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy zložiť na účet objednávateľa
uvedený v hlavičke tejto zmluvy zábezpeku vo výške 10 % ceny za dielo.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nevykoná dielo v
lehote 3 mesiace od doby stanovej v čl. V. ods. 1 tejto zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak po podpise zmluvy zistí,  že zhotoviteľ
nespĺňa podmienky osobného postavenia  podľa § 32 zákona  č.  343/2015 Z.  z.  o  verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo podmienky technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 uvedeného zákona.
8. Vytýčenie všetkých sietí objednáva na žiadosť zodpovednej osoby zhotoviteľa objednávateľ,
ktorý  tiež  uhrádza  faktúry  za  vytýčenie  sietí.  Skutočne  vynaložené  náklady,  ktoré
objednávateľovi vznikli pri vytyčovaní sietí, je objednávateľ oprávnený odpočítať zo zábezpeky
zloženej podľa čl. VII. ods. 5 tejto zmluvy. Zvyšok zábezpeky je objednávateľ povinný vrátiť na
účet zhotoviteľa do 10 dní od odovzdania dokončeného diela zhotoviteľom.
9. V technických veciach koná za zhotoviteľa zodpovedná osoba, ktorá je zapísaná v zozname
vedenom Slovenskou komorou stavebných inžinierov ako stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia
pre tento druh stavby.
10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na stavbe prenosné WC.

VIII.
Sankcie

1. Objednávateľ má pri omeškaní zhotoviteľa s odovzdaním diela nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 150,- € za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nedôjde k odovzdaniu diela
podľa čl. VI. tejto zmluvy v lehote dohodnutej v čl. V. ods. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je v
omeškaní, ak k odovzdaniu diela nedôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
2. Zhotoviteľ má pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.



IX.
Záverečné ustanovenia

1.  Zmluva  nadobúda  platnosť  dňom podpisu  zmluvnými  stranami.  Objednávateľ  je  povinný
zmluvu zverejniť do 10 pracovných dní od jej podpísania spôsobom stanoveným v § 5a zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
2. V prípade neúplnosti, čiastočnej neplatnosti alebo neúčinnosti niektorých ustanovení zmluvy
nebude platnosť ostatných ustanovení dotknutá. 
3. Zmluva sa vyhotovuje v 3 vyhotoveniach: 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa a 2 vyhotovenia pre
objednávateľa.
4.  Ustanovenia  tejto  zmluvy  sú  v súlade  so všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi,
neodporujú im, a ani ich nijakým spôsobom neobchádzajú. 
5.  Akékoľvek  zmeny  tejto  zmluvy  môžu  byť  vykonané  len  formou  písomných  číslovaných
dodatkov k zmluve po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
6.  Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  si  túto  zmluvu  pred  podpísaním  riadne  prečítali,  že  bola
uzatvorená  po  vzájomnom  prejednaní  jej  obsahu  podľa  ich  slobodnej  vôle,  určite,  vážne
a zrozumiteľne,  a že  zmluva nebola  uzavretá  v tiesni  ani   za   nevýhodných  podmienok,  čo
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Hranovnici, dňa ………….

          Vladimír Horváth
          objednávateľ                   zhotoviteľ 



Príloha č. 2 Výzvy – Spôsob uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk

Model na vyhodnocovanie ponúk

Podľa modelu sa poradie stanoví podľa súčtu všetkých bodov pridelených jednotlivým ponukám 
v rámci jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk. V zmysle zákona o VO sa nesmú a ani 
nebudú používať zložité rovnice ako napr.: kvadratické, kubické a iné.

Vzorec  č.1 – Kritérium cena – Celková cena zákazky – ďalej „C“
ponuka s najnižšou číselnou hodnotou

Čiastkové body za    (C) = -------------------------------------------------------------- x Váha kritéria C
Vyhodnocovaná ponuka

Vzorec č.2 – Lehota výstavby v kalendárnych dňoch – ďalej „LV“

Najdlhšia lehota výstavby určená vereným obstarávateľom
Čiastkové body za (LV) = ----------------------------------------------------------------- x váha kritéria 
LV

Lehota výstavby hodnoteného uchádzača

Pozn. Kalendárnymi dňami sa rozumejú pracovné dni, soboty, nedele a sviatky. 
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