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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Obec Rimavská Baňa
IČO:  00319015
Ul. Hlavná 168/4 , 980 53 Rimavská Baňa
Slovensko
Kontaktná osoba:  Mária Ivaničová
Telefón: +421 904576327
Email: otazky.vo@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://obecrimavskabana.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-
profilov/zakazky/5242?cHash=6ebd00afc12c9ae9a74edf9bc5a83557

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457063
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/457063

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Novostavba chodníka pre zlepšenie dostupnosti turistických zaujímavostí  obce Rimavská Baňa
Referenčné číslo:  1/2023

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45233161-5

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na "Novostavba chodníka pre zlepšenie dostupnosti turistických zaujímavostí
obce Rimavská Baňa" v celkovej dĺžke 242,7 m pre peších v zastavanom území obce Rimavská Baňa v rozsahu bližšie
špecifikovanom v zmysle projektovej dokumentácie, výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu Doplňujúcich informácií k výzve.  
Projekt rieši zvislé a vodorovné dopravné značenia, pouličné osvetlenie, oporný múr popri existujúcom rigole a systém
dažďovej kanalizácie

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
50 419,32 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. obce Rimavská Baňa

II.2.4)    Opis obstarávania
V projektovej dokumentácii stavby je riešená Novostavba chodníka pre zlepšenie dostupnosti turistických zaujímavostí
obce Rimavská Baňa " v celkovej dĺžke 242,7 m pre peších v zastavanom území obce Rimavská Baňa v rozsahu bližšie
špecifikovanom v zmysle projektovej dokumentácie, výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu Doplňujúcich informácií k výzve.  
Líniová stavba je rozdelená na dva stavebné objekty:  
SO 01 Novostavba miestneho chodníka: Začiatok úseku je od mosta cez rieku Rimava a koniec úseku je v prvej
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križovatke s ulicou Strana. Chodník je navrhnutý v dĺžke 61,46 m a v šírke 1,50m.  
SO 02 Novostavba miestneho chodníka: Začiatok úseku navrhovaného chodníka je v križovatke s ulicou Strana a koniec
úseku je v križovatke s ulicou Železničná pred budovou komunitného centra a zdravotného strediska. Chodník je
navrhnutý v dĺžke 181,24 m a v šírke 1,50m.  
Navrhovaný chodník je vyspádovaný smerom na existujúcu komunikáciu a odvodnenie územia je riešené jedným
vsakovaním vpustom a jedným BG žľabom pre ťažkú dopravu.  
Plocha dlažby bez obrubníkov je 335,50 m2. Projekt rieši zvislé a vodorovné dopravné značenia, pouličné osvetlenie,
oporný múr popri existujúcom rigole a systém dažďovej kanalizácie.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
50 419,32 EUR bez DPH

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

II.2.14)Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z regionálneho príspevku Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a
informatizacie Slovenskej republiky na realizaciu projektu č. 21 s nazvom Chodník pre zlepšenie dostupnosti turistických
zaujiímavostí obce Rimavska Baňa .

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO: 
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia: 
-svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v
súlade s § 152 ZVO; 
-predložením vyššie v bode 9.1 požadovaných dokladov v súlade s § 32 ods. 2 ZVO, ak nie je zapísaný v ZHS podľa §
152 ZVO. 
Doklady v súlade s § 32 ods. 2 ZVO: 
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,  
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 
Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť čestným vyhlásením podľa §
114 ZVO. 
Ďalšie podrobnosti i sú uvedené v bode 9 Doplňujúcich informáciách k výzve.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:  Nepožaduje sa

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  Tejto zákazky sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti
týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti: 
V súlade s ustanovením § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť
rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí
byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom (i)bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je
referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich
uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcicim ich uskutočnenie. 
(ii)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 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.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Zo zoznamu stavebných prác / potvrdení o uspokojivom vykonaní
stavebných prác musí vyplynúť, že uchádzač v referenčnom období zrealizoval zákazku alebo zákazky, ktorej/ktorých
predmetom bolo uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v
minimálnom objeme kumulatívne spolu 50.000,- v Eur bez DPH (slovom: päťdesiattisíc eur). Za uskutočnenie
stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky verejný obstarávateľ považuje
stavebné práce na pozemných stavbách. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR je nutné okrem inej meny
uviesť aj hodnotu v EUR prepočítanú kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu zaslania
Výzvy na uverejnenie do Vestníka verejného obstarávania. Do realizovaných stavebných prác v rámci referenčného
obdobia možno započítať iba práce na úspešne dokončených projektoch, resp. samostatne funkčných parciálnych
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celkoch projektov, spĺňajúcich vyššie uvedené parametre.Do objemu referenčného plnenia v rámci preukazovania
podmienok účasti podľa tohto bodu možno započítať všetky práce (objemy) referenčného plnenia od začiatku realizácie
daného projektu za predpokladu, že tento projekt (resp. jeho samostatne funkčná ucelená časť spĺňajúca požadované
parametre) bol v rámci referenčného obdobia dokončený a prevzatý odberateľom.Do objemu referenčného plnenia v
rámci preukazovania podmienok účasti podľa tohto bodu nemožno započítať žiadne práce (objemy) plnenia, pokiaľ v
rámci referenčného obdobia nebol projekt (resp. jeho samostatne funkčná ucelená časť spĺňajúca požadované
parametre), ktorého sa čiastkovo vykonané práce týkajú, ako funkčný celok riadne dokončený a odovzdaný k užívaniu,
resp. prevzatý odberateľom.Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predbežne nahradiť
čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO. 
 
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia (v rozsahu, v akom sa požaduje od uchádzača) a
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo
koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním,
odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo
záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa
kapacity vyžadujú. 
Ďalšie podrobnosti k podmienkam účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v bode 9 Doplňujúcich
informáciách k výzve.

III.2.2)Podmienky vykonania zákazky
Vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje uplatnenie podľa § 42 ods. 12 zákona o VO tzv. Sociálneho
aspektu. 
Všetky podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  03.02.2023 10:00

IV.2.4)    Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a
podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania.
Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v
Doplňujúcich informáciách k výzve. 
 
2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Doplňujúcich informáciách k výzve. 
 
3. Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Bližšie informácie
sú uvedené v v Doplňujúcich informáciách k výzve. 
 
4. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet
zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na hodnotenie ponúk, a to u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení na
základe kritéria umiestnil na prvom mieste v poradí. 
 
5. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 
 
6. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty vzhľadom na podmienky plnenia zmluvy.
Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie
ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
20.01.2023
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