
Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou  
„Cykloprepojenie obcí Kláštor pod Znievom - Valča“  

 
 
 
 
 
 
 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon o 

verejnom obstarávaní”) a podľa jednotnej príručky pre verejné obstarávanie 

 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Názov:  
Adresa:  
Štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
Web: 

 
Služby obce Kláštor pod Znievom s.r.o.  
M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom  
Mgr. Erika Cintulová, konateľ  
51457385  
2120717610  
www.obecklastor.sk 

 
2. Organizácia, poverená vykonaním verejného obstarávania 
 
Organizácia, poverená vykonaním verejného obstarávania, bude v rámci celého procesu verejného obstarávania 

komunikovať v mene verejného obstarávateľa s uchádzačmi a záujemcami. Poverená organizácia bude uchádzačom 

poskytovať akékoľvek ďalšie informácie, týkajúce sa predmetného verejného obstarávania, bude prijímať žiadosti o 

vysvetlenie a poskytovať vysvetlenie Výzvy na predkladanie ponúk a bude prijímať ponuky. 

 
Kontaktná osoba vo veciach organizácie verejného obstarávania:  
Enteris, s.r.o., sídlo: Severovcov 24, 851 10 2, 851 01 Bratislava, prevádzka: Vilová 2, 851 01 Bratislava  
Ing. Ivana Hodošiová, tel: +421 911 545 482, e-mail: hodosiova@enteris.sk. 

 
3. Názov zákazky: 
 

Cykloprepojenie obcí Kláštor pod Znievom – Valča 
 
 
4. Predmet zákazky  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia spevnených povrchov s cieľom vybudovať cykloprepojenie obcí Kláštor pod 

Znievom – Valča. Predmetom zákazky je obnovu povrchu asfaltovaním. 

 
Cyklotrasa sa vo svojom začiatočnom bode napojí na existujúcu asfaltovú cestu (Parcela C.639) v oblasti s názvom 

Smradľavá voda, ktorá smeruje do obce Valča. Od Smradľavej vody bude trasa smerovať cez oblasť Predhorie a 

Bakošová (Parcelami C.649 a C.652). Uvádzaný úsek cyklotrasy je vedený smrekovým lesom. Po vyústení cyklotrasy z 

lesného porastu trasa pokračuje obecnou lúkou v časti Pod chmeľom po asfaltovej komunikácii (Parcela C.380/1). 

Cyklotrasa sa plynule napojí na obecnú komunikáciu v časti Hôrky, odkiaľ bude pokračovať cez Gymnaziálnu ulicu až 

do centra obce na ulici M. Čulena. Celý opísaný úsek bude vyznačený ako cyklotrasa v celkovej dĺžke 5 221,88 km. 

Úsek cyklotrasy od Smradľavej vody po oblasť Hôrky na parcelách C.649, C.652 a C.380/1, bude v dĺžke 3502,25 km 

zrekonštruovaný a prerobený na novo vyasfaltovanú cyklotrasu. Súčasná spevnená lesná cesta vybudovaná koncom 

70. rokov, ktorá je predmetom rekonštrukcie ma charakter úzkej asfaltovej komunikácie, avšak nie je využívaná pre 

jej technicky nevyhovujúci stav, ktorý nastal najmä po ťažbe dreva v minulosti. 
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Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby si vykonali obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky s cieľom, 

aby si sami na mieste overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu ponuky. Verejný obstarávateľ 

upozorňuje uchádzačov, že k realizácii zákazky neexistuje projektová dokumentácia. Pre správne a úplné nacenenie 

zákazky je preto obhliadka miesta realizácie dôrazne odporúčaná, hoci dobrovoľná. 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
 
45233162-2 
 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 
 
147 837,73 EUR bez DPH 
 
 

7. Miesto a termín plnenia 
 
Miesto realizácie predmetu zákazky: Obec Kláštor pod Znievom, obec Valča, parcely č C.639, C.649 a C.652, C.380/1, 

intravilán obce Kláštor pod Znievom. 
 
Termín plnenia: lehota dodania predmetu zákazky je do 2 mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska. 
 

 

8. Zdroj finančných prostriedkov 
 
Táto zákazka bude financovaná z prostriedkov Ministerstva dopravy a výstavby SR a spolufinancovaná z prostriedkov 

verejného obstarávateľa. 
 
Platobné podmienky: Preddavky ani zálohy sa nebudú poskytovať. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia.  
Ostatné platobné podmienky sú uvedené v časti F. Obchodné a zmluvné podmienky. 
 

 

9. Lehota viazanosti ponuky 
 
Záujemca je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti 

ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t.j. do 31.01.2022. 
 
V prípade, že sa v priebehu verejného obstarávania preukáže, že bude nevyhnutné predĺžiť lehotu viazanosti ponúk, 

bude verejný obstarávateľ o tejto skutočnosti a o novej lehote viazanosti ponúk informovať uchádzačov. 

 

10. Obhliadka 
 
Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa nebude organizovať, nakoľko miesto realizácie je verejne dostupné. 

Záujemcovia si tak kedykoľvek môžu obhliadku zrealizovať samostatne. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, 

aby si vykonali obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky s cieľom, aby si sami na mieste overili a získali 

potrebné informácie nevyhnutné na prípravu ponuky. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že k realizácii 

zákazky neexistuje projektová dokumentácia. Pre správne a úplné nacenenie zákazky je preto obhliadka miesta 

realizácie dôrazne odporúčaná, hoci dobrovoľná. 

 

11. Vyhotovenie ponuky 
 
Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej podobe v zmysle § 49 ods. 1, písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní. Uchádzač predloží ponuku elektronicky, e-mailom. 
 
Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne. 
 
Doklady vyhotovené uchádzačom, musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.  
Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, uchádzač podpisovať nemusí. 
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Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie súhlasov so 

spracovaním osobných údajov svojich zamestnancov, ako aj všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním 

osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov. Informácie ohľadom spracúvania  osobných 

údajov sú uvedené tu: www.obecklastor.sk. 

 

12. Jazyk ponuky 
 
Ponuka a ďalšie doklady sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom 

jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; okrem dokladov predložených v českom 

jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 

13. Mena a právny rámec pre stanovenie ceny 
 
Výkaz výmer, ktorý je predmetom nacenenia, je uvedený v prílohe č.2. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, 

že do ceny je potrebné započítať všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú pri realizácii predmetu zákazky, najmä 

(ale nie len) nájazd mechanizácie a AB krytu na stavbu. Nakladanie s odpadom nie je predmetom zákazky a vzniknutý 

odpad ostáva verejnému obstarávateľovi. 
 
Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení 

vyhlášky MF SR č. 444/2013, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 
 
Daň z pridanej hodnoty: ak je záujemca platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie vo svojej ponuke v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  
- sadzba DPH a výška DPH,  
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 
Ak má uchádzač sídlo v Slovenskej republike a nie je platiteľom DPH, uvedie vo svojej ponuke rovnakú cenu v riadku 

„cena s DPH“ aj „cena bez DPH“. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 
 
V prípade, ak uchádzač má sídlo mimo Slovenskej republiky, uvedie sadzbu a výšku DPH, ktorá bude k cene 

pripočítaná v súlade s európskou smernicou Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH v znení neskorších 

predpisov a v súlade so slovenským zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. 
 
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH a počas realizácie sa stanú 

platcami DPH, že táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu zmluvy, či zvýšenie ceny o výšku DPH. 
 
Uchádzačom navrhovaná cena za požadovaný predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR 

s presnosťou na dve desatinné miesta. Ak cena nebude uvedená s presnosťou na dve desatinné miesta, má sa za to, 

že posledné chýbajúce desatinné číslo je nula. 
 
Verejný obstarávateľ nebude po podpise zmluvy akceptovať žiadne nároky uchádzača o navýšenie ceny z dôvodu 

chýb pri príprave ponuky, nenacenení alebo nesprávnom nacenení položky/položiek vo Výkaze výmer, alebo 

nesplnení akýchkoľvek povinností uchádzača pri príprave ponuky z hľadiska požadovanej komplexnosti, úplnosti a 

kvality, kladenej na realizáciu predmetu zákazky. 

 

14. Subdodávatelia 
 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci Zmluvy o dielo uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať 

subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. 
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15. Obsah ponuky 
 
Ponuka musí obsahovať minimálne tieto doklady:  
- Identifikačné údaje uchádzača  
- Návrh na plnenie kritérií, podpísaný uchádzačom, vrátane oceneného Výkazu výmer  
- Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia  
- Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, týkajúcich technickej a odbornej spôsobilosti  
- Zmluva o dielo s doplnenými údajmi, vrátane príloh, podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača 
 
 

16. Podmienky účasti – osobné postavenie 
 
Osobné postavenie: verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce 

sa osobného postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. e) - f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač 

predloží oprávnenie na vykonávanie predmetu zákazky (výpis z Obchodného registra, resp. výpis zo Živnostenského 

registra a súčasne čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

17. Podmienky účasti – technická a odborná spôsobilosť 
 
Uchádzač vo verejnom obstarávaní musí splniť podmienky účasti, týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti: 

 

A) v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených 

za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt 

uskutočnenia stavebných prác, zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom plnení. Dokladom je 

referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; 

ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich 

uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého 

boli uskutočnené. 

B) v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo 

o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. 

 

Minimálna úroveň štandardov: 

 

K bodu A):  
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, 

miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok. Zoznam sa musí 

týkať realizácie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky 

(výstavba alebo rekonštrukcia ciest, cyklociest a cyklochodníkov)). Uchádzač preukáže, že za uvedené obdobie 5 

rokov spätne odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania zrealizoval aspoň jednu takúto zákazku v objeme 

minimálne 120 tis. EUR bez DPH. 

Zoznam stavebných prác a potvrdenia o ich zrealizovaní musia preukázať, že realizácia predmetnej zákazky 

obsahovala vyššie uvedené požiadavky. V prípade, že realizácia zákazky bola realizovaná uchádzačom len z časti 

(napr. člen združenia, skupiny dodávateľov), musí byť z dokladu zrejmé, v akom rozsahu ju realizoval uchádzač. 

 

K bodu B):  
Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii kvalifikovanú osobu na výkon činnosti 

stavbyvedúceho (ďalej len „zodpovedná osoba“) v súlade s odborným zameraním Kategória: Inžinierske stavby, 

Odbor: 21 Dopravné stavby (osoba zodpovedná za riadenie prác predmetu zákazky podľa zákona SNR č. 138/1992 

Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v platnom 
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znení). Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie 

zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov predložením: 

a) dokladu o oprávnení vykonávať funkciu zodpovednej osoby za realizáciu zákazky s odborným zameraním 

Kategória: Inžinierske stavby, Odbor: 21 Dopravné stavby opečiatkovaného originálom pečiatky a podpísaného 

spôsobilou osobou, 

b) profesijného životopisu zodpovednej osoby s jej podpisom, v ktorom preukáže skúsenosti s riadením 

stavebných prác na zákazkách rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, pričom aspoň 

jedna stavba musí byť v hodnote 120 tis. EUR bez DPH. Profesijný životopis bude obsahovať prehľad 

zamestnania a zoznam relevantných zrealizovaných stavebných prác, na ktorých vykonával vedenie stavby 

(názov stavby, detailný popis prác resp. objektovú skladbu stavby, finančný objem bez DPH, obdobie realizácie)  
c) informáciu, či je zodpovedná osoba zamestnancom uchádzača, ak nie, v akom právnom vzťahu je zodpovedná 

osoba voči uchádzačovi. 

 

18. Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 
 
Ponuky sa budú hodnotiť na základe najnižšej ceny za dodanie predmetu zákazky (EUR, bez DPH). 

 

Úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní sa stane uchádzač, ktorého ponuková cena za dodanie predmetu 

zákazky, uvedená v EUR, bez DPH, bude najnižšia. Druhý v poradí bude ten uchádzač, ktorého ponuková cena za 

dodanie predmetu zákazky, uvedená v EUR, bez DPH, bude druhá najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví 

rovnakým spôsobom. 

 

19. Predloženie ponuky 
 
Ponuku je potrebné predložiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  
15.11.2021 o 10,00 hod. 
 
Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe e-mailom na adresu: hodosiova@enteris.sk.  
V predmete e-mailu je potrebné uviesť: „Cykloprepojenie obcí Kláštor pod Znievom - Valča“. Ponuka doručená v 

písomnej podobe alebo doručená iným spôsobom nebude zaradená do vyhodnotenia a bude vrátená uchádzačovi.  

 

20. Otváranie ponúk 
 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 15.11.2021 o 10.15 hod. na adrese Enteris, s.r.o., prevádzka Vilová 2, 851 10 

Bratislava. Otváranie je neverejné. 

 

21. Vyhodnotenie ponúk 
 
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk 

a zostaví predbežné poradie ponúk jednotlivých uchádzačov. Následne komisia vyhodnotí splnenie podmienok 

účasti, ako aj požiadaviek na ponuku a predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk umiestnil na 

1.mieste. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač 

poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné, aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky 

nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku, ktoré je mimoriadne nízka alebo sa javí ako mimoriadne nízka, bude verejný 

obstarávateľ postupovať podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Verejný obstarávateľ e-mailom oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 

vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka bola úspešná a bude prijatá a neúspešnému 

uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 
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22. Uzavretie zmluvy a Register partnerov verejného sektora 
 
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť po 

ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo 

mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly 

prijímateľovi (verejnému obstarávateľovi). Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované 

nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok súťaže, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu 

prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na 

uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení 

finančných opráv za verejné obstarávanie a účinnosť po jej zverejnení v zmysle § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

O tejto skutočnosti bude verejný obstarávateľ obratom informovať úspešného uchádzača (zhotoviteľa). 

 

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu iba s takým uchádzačom, ktorý je zapísaný v Registri partnerov verejného 

sektora (ďalej len “RPVS“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, ak mu tento zákon ukladá zápis ako povinnosť. Povinnosť byť zapísaný v RPVS majú aj 

všetci subdodávatelia, pokiaľ je splnená ich povinnosť uvedená v § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. a ods. 2 zákona č. 

315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov (podiel subdodávky vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku vyššiu 

ako 100 000,00 EUR bez DPH). V RPVS musí byť zapísaný aj každý člen skupiny dodávateľov, ak ponuku predkladá 

skupina dodávateľov. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak cena za dodanie predmetu zákazky bude vyššia 

ako predpokladaná hodnota zákazky. V takomto prípade verejný obstarávateľ môže zrušiť toto verejné obstarávanie. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak nastane skutočnosť 

podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
 
 

 

Zoznam príloh 

 

Príloha č. 1  
Príloha č. 2  
Príloha č. 3 

 

Návrh na plnenie kritérií 
 
Výkaz výmer  
Zmluva o dielo 

 
 
 

V Bratislave, dňa 22.10.2021 
 
 
 

 

Ing. Ivana Hodošiová  
poverená vykonaním verejného obstarávania 
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