
Mesto Spišská Belá 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 

Obchodné meno:                  Mesto Spišská Belá     

Sídlo:             Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá 

Štatutárny zástupca:           Jozef Kuna, primátor mesta  

oprávnený jednať vo 

veciach technických:            Ing. Radoslav Kalafut 

IČO:             00326518 

DIČ:              2020674953 

Mobil:             0919 453 598 

e-mail:             kalafut@spisskabela.sk 

webové sídlo:                       www.spisskabela.sk 

Bankové spojenie:           VÚB, a.s. 

Číslo účtu:           SK86 0200 0000 0000 2702 0562 

 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
 

https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-7/ 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
Atletická dráha – stavebná úprava jestvujúcej atletickej dráhy 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky stavebná úprava jestvujúcej atletickej dráhy v areály Základnej školy J. M. 

Petzvala na ul. Moskovskej č. 20 v Spišskej Belej – 1. etapa. 

Prostredníctvom zákazky sa  rieši stavebná úprava  jestvujúcej atletickej dráhy, v areály 

základnej školy ul. Moskovská v mesta Spišská Belá. Navrhovaná stavebná úprava rieši 

asanáciu  jestvujúceho škvarového povrchu  a  jestvujúcich betónových obrubníkov. 

Jestvujúci povrch s obrubníkmi je po dobe životnosti a je v zlom stavebno – technickom 

stave. Návrh rieši v mieste pôvodnej atletickej dráhy v I. etape vytvorenie novej bežeckej 

atletickej dráhy s lemovaním obrubníkov s kompletným podložím s odvodnením do 

vsakovacích  jímok. 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou prílohy č. 4 Výzvy   - výmer -  výmer. 

 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
19 421,92 EUR 

https://spisskabela.sk/mesto/uradna-tabula/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-7/


Mesto Spišská Belá 
 

 
 
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH 

 

 

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:   

do 31.12.2019 
 

 
8. Podmienky účasti: 

A. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní, t.j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu.  

Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením dokladu o oprávnení 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktoré 

zodpovedajú predmetu zákazky (postačuje fotokópia).  

B. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní, t.j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením čestného vyhlásenia 

(príloha č. 3 Výzvy) 

C. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní, t.j. nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia 

alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia 

profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

preukázať.  

Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením čestného vyhlásenia 

(príloha č. 3 Výzvy) 

 

9. Pokyny na zostavenie ponuky:   
 uchádzač ocení výkaz výmer, ktorý je prílohou č. 4 výzvy. Uchádzač musí oceniť 

každú položku výkazu výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy a v prípade ocenenia 

niektorej z položiek výkazu výmer nulovou hodnotou, je povinný túto hodnotu 

zdôvodniť. V prípade že nebude splnená táto podmienka, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo vylúčiť takú cenovú ponuku. 

 verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu obstarávania. Uchádzač musí 

predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.  



Mesto Spišská Belá 
 

 verejný obstarávateľ neumožňuje predkladanie variantných riešení. Ak súčasťou 

ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie 

zaradené do vyhodnotenia.  

 pokiaľ sú vo výkaze výmer uvedené výrobky konkrétnej značky/modelu, uchádzač 

môže ponúknuť ekvivalentný výrobok, ktorý má identické alebo lepšie technické 

parametre a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknuté výrobky musia spĺňať 

všetky príslušné technické normy, právne a bezpečnostné predpisy týkajúce sa 

predmetných výrobkov. 

 ponúkaná cena musí byť vypracovaná za celý predmet zákazky v súlade s prílohou č. 4 

Výzvy,   výkazu - výmer . 

 uchádzač vyjadrí ponúkanú cenu v mene € bez DPH, DPH a cenu spolu s DPH. Ak 

uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu 

v EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

 ponúkaná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na zhotovenie celého 

predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny 

nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým 

uvedených povinností. 

 navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích 

noriem. 

 ponuka musí byť vypracovaná v súlade s touto výzvou a musí byť podpísaná 

štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene. 

 cenová ponuka, jej prílohy a písomnosti musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. 

Cenová ponuka predložená v cudzom jazyku sa predkladá spolu s jeho úradným 

prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí 

rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

 ponuka musí byť predložená písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 

obsahu 

 cenovú ponuku uchádzač predloží osobne alebo poštou na adresu verejného 

obstarávateľa uvedenú v bode č. 2 tejto výzvy, v zalepenej obálke s uvedením adresy 

odosielateľa a prijímateľa a označením „NEOTVÁRAŤ - „Atletická dráha – 

stavebná úprava jestvujúcej atletickej dráhy “. 

 cenová ponuka musí byť predložená v lehote na predkladanie ponúk v súlade 

s bodom 11. tejto výzvy. Ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie 

ponúk, nebudú akceptované a budú vrátené odosielateľovi.  

- Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:  

a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, 

IČ DPH, telefón, e-mail, bankové spojenie, č. účtu, štatutárneho zástupcu) s 

uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. (príloha č. 1 výzvy) 

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 2 

výzvy) 

c) Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č. 3 výzvy) 



Mesto Spišská Belá 
 

d) Ocenený výkaz výmer (výkaz výmer je zverejnený na webovom sídle 

www.spisskabela.sk, príloha č. 4 výzvy) 

e) Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 8 výzvy 

 

 
 

9. Lehota na predkladanie ponúk: 
11.11.2019 do 08.00 hod. 

 

 

 
10. Termín otvárania ponúk: 
11.11.2019 o 9.00 hod. 
 
 

11. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
1. Identifikačné údaje uchádzača 

2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  

3. Čestné vyhlásenie uchádzača 

4. Výkaz výmer 

5. Projektová dokumentácia 

 

 

 

 

                

V Spišskej Belej, dňa 29. 10. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Jozef Kuna  

                                                                          primátor mesta 


