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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 
Obec Ražňany, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o 

predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 
 

Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Výstavba rekreačného chodníka 

v NKP Park Ražňany 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov:    Obec Ražňany 

IČO:     00 327 689 

DIČ:          20207113693 

sídlo:     Ražňany 235, 082 61 Ražňany 

telefón:          +421 51 452 1214 

E-mail:      raznany@raznany.sk  

v zastúpení:     Radovan Rokošný – starosta obce 

splnomocnená osoba:            JUDr. Denisa Kolpaková, MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 

obstaravanie@mediinvest.sk   

      telefón:                                  0948 222 660  

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 

Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov 

 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  

JUDr. Denisa Kolpaková 

obstaravanie@mediinvest.sk, +421 948 222 660 

 

4. Druh zákazky 

Stavebné práce 

 

5. Kód CPV: 

45000000-7 stavebné práce  

             

6. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa stavebných prác na stavbe: Park Ražňany, 

konkrétne na výstavbe Chodníka 1. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená 

v prílohe č. 3 tejto výzvy – Projektová dokumentácia, a prílohe č. 2 Zadanie s výkazom 

výmer. Prílohou č. 5 výzvy je aj Situácia, v ktorej je zakreslený úsek, ktorý je predmetom 

realizácie stavebných prác – CHODNÍK „1“ (označený červenou farbou). 
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7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (Návrh zmluvy je prílohou č. 4 Výzvy na 

predloženie ponuky). Zmluva o dielo sa neprikladá ako príloha cenovej ponuky. 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:   

14 505,703 EUR bez DPH – určená na základe rozpočtu vypracovaného autorizovaným 

stavebným inžinierom Ing. Františkom Ondrejom dňa 10.07.2019 

 

9. Informácia o zverejnení výzvy:  

     Výzva na predkladanie ponúk spolu s prílohami zverejnená na:     

      https://www.raznany.sk/verejne-obstravanie   

 

10. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Obec Ražňany, intravilán obce, parcela č. CKN 649/1, LV 1182, druh pozemku: ovocný 

sad, výmera 21 791m2, vo vlastníctve obce Ražňany. Park je definovaný ako Národná 

kultúrna pamiatka. 

Termín dodania bude v zmysle bodu 4 čl. 4.1 zmluvy o dielo  (Návrh zmluvy je prílohou č. 

4 Výzvy na predloženie ponuky) 

 

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Súťažné podklady sú prístupné bez úhrady a sú súčasťou tejto výzvy. 

 

12. Financovanie predmetu zákazky: 
Predmet zákazky sa bude financovať na základe Zmluvy o poskytnutí regionálneho 

príspevku č. 587/2019 uzatvorenej medzi Prijímateľom (obcou Ražňany) a Poskytovateľom 

(Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu). Verejný 

obstarávateľ neposkytne úspešnému  uchádzačovi preddavok. Platby sa budú uskutočňovať 

formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej faktúry.  

 

13. Lehota na predloženie ponuky:  

Dátum: do 30.08.2019 (vrátane) 

 

14. Spôsob predloženia ponuky:  

Ponuky je možné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne.  

 

Ak je cenová ponuka doručená v listinnej podobe poštou, kuriérom alebo osobne (osobne 

v pracovných dňoch od 08:00 do 16:00 hod.) na adresu: 

https://www.raznany.sk/verejne-obstravanie
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MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov, kontaktná osoba: 

JUDr. Denisa Kolpaková  

 Uchádzač vloží cenovú ponuku na predmet obstarávania do samostatnej obálky a označí 

 odosielateľa aj adresáta. Obálka musí byť uzatvorená a označená „Neotvárať - cenová 

 ponuka – Park Ražňany“.  

 

 Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná. 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk:  
 Jediným kritériom je najnižšia cena celkom. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH 

 bude posudzovaná cena celkom. V prípade rovnosti cien uchádzačov bude úspešná ponuka 

 uchádzača, ktorý predložil ponuku v kratšom časovom termíne. 

 

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuka sa predkladá v 1 vyhotovení. 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a) Vyplnená príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií: s uvedením obchodného mena a 

sídlo uchádzača, štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, IČ DPH, kontakt. Uchádzač 

zároveň uvedie cenu za predmet zákazky v zložení: cena za stavebné práce bez DPH, 

sadzbu a výšku DPH a konečnú cenu za stavebné práce s DPH.  V prípade ak 

uchádzač nie je platcom DPH, upovedomí o tom vo svojej ponuke; 

b) Vyplnená príloha č. 2 Zadanie s výkazom výmer – podpísaná a opečiatkovaná 

štatutárnym zástupcom uchádzača; 

c) Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - postačujúci aj výpis 

z http://www.orsr.sk/, http://www.zrsr.sk/, avšak nie starší ako 3 mesiace ku dňu 

predloženia cenovej ponuky  

 

17. Otváranie ponúk:  

Dátum: 02.09.2019 o 08:15 hod.  

MEDIINVEST Consulting, s.r.o. 

Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov 

 

18. Postup pri otváraní ponúk:  

Otváranie ponúk je neverejné.  

 

19. Lehota viazanosti ponúk:  

10/2019 
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20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

JUDr. Denisa Kolpaková  

obstaravanie@mediinvest.sk, +421 948 222 660 

 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu 

 neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje rovnaký 

 predmet zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného 

 obstarávateľa, alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné. 

 

 Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí 

 o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní 

 zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie 

 ponúk. 

 

 Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom 

 obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému 

 obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 Úspešný uchádzač bude vyzvaný na podpísanie kúpnej zmluvy. 

Ak sa v zadaní nachádza položka označená konkrétnou značkou, uchádzač môže naceniť aj 

jej ekvivalent minimálne však rovnakých alebo lepších technických parametrov. 

 

 V Prešove dňa 22.8.2019 

 

 

 

 

 

                ............................................  

JUDr. Denisa Kolpaková  

MEDIINVEST Consulting, s.r.o 

                                          splnomocnená osoba 

Prílohy:  

 

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií          

Príloha č.2  - Zadanie s výkazom výmer   

Príloha č.3 – Projektová dokumentácia 

Príloha č. 4 – Návrh Zmluvy o dielo  

Príloha č. 5 - Situácia 
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