
 
 
                                                     
 

 
 

VÝZVA NA  PREDKLADANIE PONÚK 
 

Zákazka zadávaná podľa §117zák. č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov/ na 
realizáciu stavebných prác na predmet zákazky: 

OPRAVA POMNÍKA VĎAKY A PRIATEĽSTVA NA NÁMESTÍ SNP V BARDEJOVE 
 

 
 

   Verejný obstarávateľ Mesto Bardejov, ( Mestský úrad - Radničné námestie č.16, Bardejov 085 01), Vás týmto podľa          
§ 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov /ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“/ , vyzýva na predloženie cenovej ponuky na dodanie stavebných prác na 
predmet zákazky: OPRAVA POMNÍKA VĎAKY A PRIATEĽSTVA NA NÁMESTÍ SNP V BARDEJOVE 

 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

 Názov:                             Mesto Bardejov 
Sídlo:                   Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov 
IČO:                   00321842 
DIČ:                   2020622923    

 Štatutárny orgán:            MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta 
Bankové spojenie:          Slovenská sporiteľňa, a. s. 
IBAN:                              SK70 0900 0000 0050 5698 5200 
Tel. :                                054/472 2641 , 4862171 

         E - mail :                         mesto@bardejov.sk 
 Kontaktná osoba:           Ing. Mikuláš Serečun,  mikulas.serecun@bardejov.sk  tel. 054 4862171, 0902 935789 
 

2. DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ZVO). 
 

3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:     
OPRAVA POMNÍKA VĎAKY A PRIATEĽSTVA NA NÁMESTÍ SNP  V BARDEJOVE 
 

4. DRUH ZÁKAZKY:     
Zákazka na dodanie stavebných prác. 

 

5. ZATRIEDENIE ZÁKAZKY PODĽA CPV  :   
Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce, 
                         45233223-8 Obnova povrchov vozoviek 

 

6. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY: 

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
 
7. OPIS A ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY: 

Oprava pomníka spočíva vo výmene a doplnení tmavej dlažby na najvyššej ploche - na pietnom mieste - spolu 
s výmenou podkladného betónu v hrúbke cca 150 mm, ktorý je zvetraný a poškodený poveternostnými vplyvmi. Nová 
betónová podkladná vrstva pod dlažbu bude z triedy 25/30 a bude vystužená KARI sieťami 150x150x6mm. Lem okolo 
opravenej plochy bude z kamenného masívneho stupňa z tmavošedej žuly s protišmykovou úpravou. Nová kamenná 
dlažba na opravenej ploche bude z tmavošedej žuly hr. 30 mm s protišmykovou úpravou a bude ukladaná do flexibilného 
mrazuvzdorného lepidla. Dodávateľ stavby je povinný odsúhlasiť s generálnym projektantom presný typ kameňa, ktorý 
bude použitý na opravu plochy pomníka. 
 

 
Predmet verejného obstarávania pozostáva z: 

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje          Tel.: +421 54 4862 171 Bardejov 

                                            KČaD /2021-1 Ing. Mikuláš Serečun  e-mail: mikulas.serecun@bardejov.sk  25.01.2021 

 

about:blank
about:blank
about:blank


▪ realizácie diela podľa Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer - viď Príloha č. 1 a Príloha č. 2 tejto Výzvy  
▪ záručného servisu po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela 

 
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 
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 a funkčné 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. 
 

V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi informáciami uvedenými v 
tejto Výzve na predkladanie ponúk platí zásada, že informácia uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v zmluve má 
prednosť pred informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii. 

 
ALTERNATÍVNE RIEŠENIA 

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne variantné riešenia. 
 

OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY: 

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa odporúča. Informácie je možné získať a termín obhliadky je možné 
dohodnúť s poverenou osobou verejného obstarávateľa podľa bodu 1. tejto Výzvy na predkladanie ponúk. Výdavky 
spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača. 
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadosti o dodatok k zmluve, prípadne žiadosti o navýšenie finančných 
prostriedkov počas výstavby diela z dôvodu, že uchádzačovi neboli známe skutočnosti, ktoré bolo možné zistiť alebo 
predpokladať na základe obhliadky miesta výstavby.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
8. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY: 

MIESTO DODANIA:    Stavenisko sa nachádza v intraviláne mesta Bardejov na  Námestí SNP v Bardejove  ( CKN č . 
996/1, 996/2, 996/  LV 15025 v katastrálnom území mesta Bardejov ) a priľahlom dopravnom 
priestore.  

TERMÍN PLNENIA :    Do 60 kalendárnych odo dňa  odovzdania staveniska. 
                                    
 

9. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný z rozpočtu 
MV SR  

10. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ: 

Od uchádzača sa na preukázanie osobného postavenia vyžaduje: 
• V súlade s § 32 ods. 1 písm. e) doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné 
práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
• V súlade s § 32 ods. 1 písm. f) že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v SR. 
• Čestné prehlásenie, že u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní – konflikt záujmov 
 
Podmienky účasti môže uchádzač preukáže :   
- čestným vyhlásením,  v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom  
      ( Príloha č. 5 )  

11. SPÔSOB URČENIA CENY (ODPLATY) A PLATOBNÉ PODMIENKY: 

Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s kalkuláciou ceny uvedenou v Prílohe č.2 tejto Výzvy. Ak uchádzač nie 
je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke.  
Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom.  
 

12. PONUKA PREDLOŽENÁ UCHÁDZAČOM MUSÍ OBSAHOVAŤ TIETO DOKLADY: 

▪ Identifikačné údaje uchádzača -  Príloha č. 4 tejto Výzvy  

▪ Navrhovanú cenu predmetu zákazky  Príloha č.2 tejto Výzvy, 

▪ Návrh Zmluvy o dielo  doplnený uchádzačom - Príloha č.3 tejto Výzvy. 

▪ Čestné vyhlásenie – Príloha č. 5 tejto Výzvy 
 
 



13. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: 

Ponuky s obsahom podľa bodu 12. Tejto Výzvy musia byť doručené v lehote na predkladanie ponúk e-mailom, 
poštou, kuriérom alebo osobne v termíne do 05.02.2021 do 10:00 hod. 

Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe v zalepenej obálke osobne alebo poštou, príp. kuriérom na adresu sídla 
verejného obstarávateľa, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje: 

▪ Adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie 

▪ Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla, resp. Miesta 
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov, 

▪ Označenie „Verejné obstarávanie–neotvárať“ 

▪ Označenie heslom: OPRAVA POMNÍKA VĎAKY A PRIATEĽSTVA NA NÁMESTÍ SNP V BARDEJOVE 
 
14. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLO UPLATNENIA 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH   ( Príloha č. 2 )  
 

         Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky účasti verejný 
          obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom  
          oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli. 

 

15. UZAVRETIE ZMLUVY 

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o 
výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača 
na uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s 
ponukou úspešného uchádzača. 

V prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie , alebo neschválenia procesu verejného obstarávania 
poskytovateľom dotácie, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne 
zmluvu anulovať 
 

16.     OSTATNÉ POŽIADAVKY 

          Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák.č.211/2000 Z.  
      z. o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie. 

          
 17.    LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:    do 30.12.2021 

 
 

 

                                                                                                                                 MUDr. Boris HANUŠČAK v. r. 

                                                                   primátor mesta 

ZOZNAM PRÍLOH: 

Príloha č. 1 -  Projektová dokumentácia 
Príloha č. 2 -  Výkaz výmer 
Príloha č. 3 -  Zmluva o dielo (Návrh) 
Príloha č. 4 -  Identifikačné údaje uchádzača 
Príloha č  5 – Čestné vyhlásenie 

 
 
 
 
 

 


