
                                                                                                                            

 

 

 
 

Výzva na predkladanie ponúk 

 
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov:  obec Raková 
S í d l o:  Obec Raková, Raková 140 PSČ: 023 51 Raková 
Zastúpený: Mgr. Anton Heglas, starosta obce 
IČO:  00 314 234  
DIČ:     2020553216 
Telefón:  +421 41 434 1055 
 

  
(2) Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie 

Mgr. Anton Heglas, Obecný úrad Raková, Raková 140, 023 51 Raková  
Tel. kontakt: 0905/609130 
E-mail: anton.heglas@rakova.sk 

 
 
(3) Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia cyklotrasy Raková - Korcháň 
 

Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných prác na diele:  Rekonštrukcia povrchu cyklotrasy  

 

(3.1) Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je zhotovenie postreku asfaltového ako spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie 
v množstve 0,80 kg/m2 ;  podkladu z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, 
po zhutnení hr. 80 mm; asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 
zhutnení hr. 50 mm. Súčasťou zákazky je aj dodávka servisného stojana na bicykle s náradím; osadený na 
betónovú pätku   

 

(3.2) Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 20248,59  EUR 

 
(4) Komplexnosť dodávky: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je 

rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú položku v rámci 
predmetu zákazky 
 

(5) Miesto a termín dodania predmetu zákazky 
 

(5.1)  Miesto dodania: Obec Raková,  
(5.2) Termín dodania: najneskôr do 3 mesiacov od vystavenia objednávky 
 

(6) Typ zmluvného vzťahu : Objednávka 
 
(7) Obsah ponuky: Uchádzač predloží v ponuke: 

 
a) identifikačné údaje o uchádzačovi 
b) návrh na plnenie kritérií – celková cena v EUR vrátane DPH ( u neplatiteľov DPH cena celkom), 

vypracovaný v zmysle prílohy č.1 „Návrh na plnenie kritérií 

 
(8) Lehota na predloženie ponúk : 31.1.2022 



                                                                                                                            

 

 

Ponuka musí byť doručená písomne, elektronicky na e-mailovú adresu: anton.heglas@rakova.sk 
 

 
(9) Podmienky financovania zákazky : Finančný príspevok v rámci projektu financovaného z Integrovaného 

regionálneho operačného programu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo len 
v prípade schválenia žiadosti o finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného 
programu. 

 
 
(10) Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena 
 
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena v EUR vrátane DPH ( u neplatiteľov DPH cena 
celkom). Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu vrátane 
DPH ( u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti ponukových cien. 
 
(11) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
 
Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 
obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa. 
 
V Rakovej, dňa 13.1.2022 
 
Vypracoval: Mgr. Anton Heglas 
 
 
 
 
          ___________________________ 

                                    Mgr. Anton Heglas 
        starosta obce 

  



                                                                                                                            

 

 

Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií 

Stavba:   Rekonštrukcia cyklotrasy Raková - Korcháň

Objekt:   

Objednávateľ:   

Zhotoviteľ:   

Miesto.   Dátum:   10.1.2022

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

5 Komunikácie   

1 565161111.S

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a 

zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm   m2 693,000

2 573231111.S

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2   m2 675,000

3 577144231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m 

z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm   m2 675,000

4 553560009600_1.S

Servisný stojan na bicykle s náradím; osadenie na 

betónové pätky ks 1,000

Celkom   bez DPH

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Spracoval:   

 

   DPH 20% 

   Spolu s DPH 

 


