
Výzva na predloženie ponuky 
 podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene    a doplnení niektorých zákonov  

(ďalej len „zákona o VO“). 
 

1.     Verejný obstarávateľ    Obec Lutiše 
Sídlo: Lutiše 66, 013 05 Lutiše   

Zastúpená:  Anton Štefko, starosta   

IČO:  00321451 

DIČ:  2020677549 

Zatriedenie podľa: § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO 

Kontaktná osoba:  Anton Štefko  

Telefón:  041/5976093 

E-mail:  obeclutise@lutise.sk 

 

Identifikačné údaje zástupcu obstarávateľskej organizácie 

Názov organizácie :   JK TINA s. r. o. 

Adresa organizácie :  SNP 362, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

Krajina :  Slovenská republika 

IČO :  46 307 192 

Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Kubala 

Telefón :  +421 911 311 929 

E-mail :  info@jktina.sk  

 

2.    Názov zákazky –    „Rekonštrukcia krytu miestnej komunikácie v obci Lutiše  časť SIHLOVCI“ 

 

3.     Zákazka na  - uskutočňovanie stavebných prác  

Kód  CPV 

• 45233220-7 Práce vrchnej stavbe ciest. 

 

4.     Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky sú stavebné práce na  rekonštrukcií krytu miestnej komunikácie v obci Lutiše časť 

SIHLOVCI. 

 

Popis požadovaných stavebných prác: 

Jestvujúci podklad predstavuje asfaltobetónový koberec. Tento je v krátkom úseku poškodený ťažkou 

dopravou a na jeho konci sa nachádza nespevnený úsek dĺžky cca 40m. Celková dĺžka úseku je 320m, šírka 

3,0m, na pripojení na cestu III/2035 v šírke cc 15,0m. V mieste existujúceho asfaltobet povrchu bude 

vytvorený nový kryt o výmere celkom v ploche 730 m2. Lokálna výspravka existujúcich porúch bude 

vyhotovená asfaltobetónom AC22 L hr. 80 mm. Oprava krytu bude pozostávať z očistenia od lístia, a 

organických nečistôt. Následne bude na takto pripravený povrch nanesie spojovací postrek a obrusná vrstva 

krytu ACo 11 II. tr. hr. 50 mm.  

V mieste poškodeného povrchu ťažkou dopravou sa rozpadnutý povrch odstráni, štrkový vrstva zanesená 

hlinou a nečistotami sa odstráni na hr. 100mm a nahradí novou vrstvou zo štrkodrviny. Následne sa na takto 

pripravený povrch nanesený infiltračný postrek a položená nová podkladová vrstva ACp 16 L; II TR. HR. 

60mm, spojovací postrek a obrusná vrstva krytu ACo 11 II. tr. hr. 50 mm.  

V mieste nespevneného úseku dĺžky cca 40m sa zhotoví nová konštrukcia vozovky.  

 

Požiadavky:  

Zhotovenie konštrukcie a položenie živičných vrstiev podľa situácie - podkladová vrstva v hrúbke 60 mm a 

obrusná vrstva v hrúbke 50mm v stanovenej dĺžke a šírke komunikácie v kritických miestach, spojovací 

postrek medzi obrusnú a podkladovú vrstvu, infiltračný postrek na existujúcu štrkovú vrstvu, spevnenie 

krajníc o výmere 320m2. Odstránenie nánosov na krajniciach a doplnenie novej nespevnenej krajnice zo ŠD 

fr. 0-22 mm hr. 150 mm. 

 

Technická špecifikácia: 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý 

z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt 
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konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom 

alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné 

technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú 

nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách 

konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

 

Podklady: Návrh na plnenie kritériá - Zadanie – výkaz výmer, situačná mapa  - prílohy  výzvy na predloženie 

ponuky.  

 

5.     Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky je v hodnote 28 609,- € bez DPH  

 

6.      Zdroj finančných prostriedkov 

 Predmet zákazky bude financovaný z NFP a  rozpočtu obec. 

 

7.    Spôsob a lehota na predkladanie ponúk 

        Lehota predkladania ponúk:         do 06. 12. 2019 do 16:00 hod. 

Miesto predkladania ponúk:          Obec Lutiše 

Spôsob predkladania ponúk:         elektronicky emailom na    info@jktina.sk  

Ponuky sa predkladajú v :             slovenskom jazyku 

 

8.    Kritériá na hodnotenie ponúk 

Najnižšie cena v EUR s DPH . 

Najnižšiu cenu sa rozumie cena za celý predmet zákazky  uvedená v mene Euro vrátane dane s pridanej 

hodnoty. 

 

9.     Požiadavky na predkladanie ponúk 

• Ponuka sa predkladá v listinnej forme alebo  elektronicky – emailom v lehote na predkladanie ponúk. 

• Uchádzač ocení  -  „Návrh na plnenie kritériá - Zadanie“.  

• Ocenený návrh na plnenie kritériá – Zadanie priloží k ponuke.  

• Doklad o oprávnení poskytovať službu na predmet zákazky  môže byť nahradený aj dokladom zo 

zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie resp. vyhlásením o tom, že 

uchádzač je vedený v zozname hospodárskych subjektov  vedeným Úradom pre verejné obstarávanie 

s uvedením registračným číslom zo zoznamu a jeho platnosťou. 

• Elektronicky predložená ponuka a príslušné doklady budú predkladané vo formáte „PDF“ resp. „JPG“.  

 

10.   Vyhodnotenie ponúk 

10.1  Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa  na   

predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli 

uchádzači. 

10.2   Verejný obstarávateľ  vyhodnotí ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedené v bode 8 tejto 

výzvy. 

10.3   Vyhodnotenie  ponúk bude vykonané  podľa stanoveného kritériá  na vyhodnotenie  ponúk. 

10.4   Po vyhodnotení ponúk sa   ponuky uchádzačov zoradia od ponuky  s najnižšou cenou až po ponuku 

s najvyššou cenou.   

10.5   Ponuka uchádzača, ktorá sa umiestni na prvom poradí sa stane  úspešnou.   

 

11.   Požadované  obchodné podmienky 

• S úspešným uchádzačom bude uzatvorená  zmluva o dielo.  

• Návrh zmluvy o dielo  predloží verejnému obstarávateľovi  úspešný uchádzač. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom ak  nespĺňa 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO.  

                                                                                  

12.  Miesto a termín realizácie predmetu zákazky 

Miesto realizácie predmetu zákazky:                          obce Lutiše časť SIHLOVCI  

Termín realizácie predmetu zákazky:            do 31. 12. 2020 
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13.  Platobné podmienky 

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu 

vystaveného dodávateľom (faktúrou), ktorej splatnosť bude do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu.  

Faktúra bude doručená až po prevzatí predmetu zákazky, ktorej súčasťou bude dodací list a preberací protokol. 

 

14.  Podmienky účasti  

• Podľa § 32 ods. 1 písm. e) - oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu. 

• Podľa § 32 ods. 1 písm. f)  - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

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

 

15.   Preukázanie splnenia podmienok účasti 

Podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o VO 

• Doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 

• Doloženým čestným vyhlásením. 

• Uchádzač doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) nepredkladá. Verejný obstarávateľ použije údaje z 

informačných systémov verejnej správy.  

 

16.  Doplňujúce informácie 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia 

ako predpokladaná hodnota zákazky. 

• Verejný obstarávateľ počas priebehu verejného obstarávania  nebude poskytovať alebo zverejňovať 

informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.  

 

Lutiše  dňa  02. 12. 2019  

                                                                        Anton Štefko    

                                                                       starosta 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


