
VÝZVA 
na predkladanie cenových ponúk 

 
Obec Abrahámovce, ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), dovoľuje vyzvať na 

predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky : 
 

„Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahámovce - smer Vlková - Vetva A“ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 odst. 1 písm. b) ZVO 
Názov: Obec Abrahámovce 
IČO: 
DIČ: 

00326101 
2020709790 

Sídlo: Obecný úrad č. 56, 059 72 Abrahámovce 
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Lapko 
Telefón: 052/4590434 
E-mail: 
Web-stránka: 

obec@abrahamovce.sk 
www.abrahamovce.sk 
 

2. Názov zákazky: 
Chodník pre peších, cesta II/536, Obec Abrahámovce - smer Vlková - Vetva A. 
 
3. Druh predmetu obstarávania:  
Stavebné práce – výstavba chodníka. 
 
4. Kód CPV: 
Hlavný predmet: 45236000-0 Stavebné práce na stavbe plôch   
Doplňujúce predmety: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov  
    45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov 
    45233340-4 Práce spodnej stavby chodníkov 
    45432112-2 Kladenie dlažby 
    45233222-1 Dláždiace práce 
    45262300-4 Betonárske práce 

 45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín  
 45332300-6 Kladenie kanalizačných potrubí 
 45232410-9 Kanalizačné práce 
 45112700-2 Terénne úpravy 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  49 353,87 € bez DPH 
 
6. Výstup verejného obstarávania: 
Zmluva o dielo. 
 
7. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je kompletná dodávka a výstavba chodníka pre peších na pozemkoch 
parc. č. KN C 523/3 a 523/4, kat. územie Abrahámovce, v rámci projektu „Chodník pre 
peších, cesta II/536, Obec Abrahámovce - smer Vlková - Vetva A“ a všetky stavebné práce 
súvisiace s predmetom zákazky. 
Chodník bude lemovať cestu II/536 a asfaltové plochy v križovatke. Chodník je  navrhovaný 
v dĺžke Vetva A - dl. 128,79 m a v šírke 1,5 m, resp. menej v miestach, kde si to vyžadujú 
stiesnené šírkové pomery medzi cestou II/536 a oplotením súkromných pozemkov. Pri 



 

napojeniach na objekty, ktoré sú osadené vyššie ako chodník, bude výškový rozdiel 
zabezpečený palisádami. Dažďové vody z cestnej komunikácie a priľahlých plôch, budú 
zvedené do dažďovej kanalizácia, ktorá je vedená pod navrhovaným chodníkom. Chodník je 
umiestnený jednostranne, na pravej strane cesty II/536 v smere Jánovce - Kežmarok. Chodník 
Vetva A začína pred autobusovou zastávkou s prístreškom, pri výjazde z cesty III/3091 na 
cestu II/536, pre smer Abrahámovce – Kežmarok. Ukončený bude pred vjazdom k rodinnému 
domu na pozemku parc.č.161/5. 
Z plôch dotknutej výstavbou je potrebné zabezpečiť odstránenie existujúcich vjazdov. 

Navrhovaná konštrukcia chodníka: 
Zámková dlažba   HAKA                          hr. 60mm  
Lôžko z kam. drte fr. 4-8                           hr. 40 mm 
Štrkodrva fr. 0-32        ŠD                        hr. 100 mm 
Štrkodrva fr. 8-32        ŠD                        hr. 150 mm 
FIBERTEX - netkaná PP separačno-filtračná geotextília 200g/m2, Protex 200 
Spolu                                                          hr.350 mm 

Podložie je potrebné zhutniť na min. 45 MPa. 

Napojenie chodníka bude napojené na existujúcu komunikáciu obrubníkom ABO 15x26x100 
cm a okolo chodníkov bude položený parkový obrubník 5x20x100 cm a palisady 12x16,5x80-
120. 

Osadenie obrubníkov:  
Obrubníky sa osadia do betónového lôžka z vlhkej zmesi dostatočne hrubej (cca 200 mm). Po 
osadení obrubníkov je potrebné dobetónovať obrubníky z oboch strán (tzv. bočná opora). 
Trieda betónu má byť min. C16/20. Ako podkladový materiál pod betónové lôžko je potrebné 
uložiť štrkodrvu v min. hrúbke 100 mm. Obrubníky je potrebné ukladať zásadne so škárami v 
šírke cca 5 mm a táto škára sa nevypĺňa. Len v prípade, ak bude škára vyplnená plastickou 
priľnavou hmotou. 
Palisády musia byť osadené do betónového lôžka min. v hlbke 1/4 až 1/3 výšky palisády. 
V prípade väčšej výšky bude vybetónovaný betónový múrik a následne osadené palisády. 

Požiadavky na výstavbu: 
-vytýčenie existujúcich inžinierskych sieti,  
-vytýčenie objektu, povrch terénu musí byť pred výstavbou odhumusovaný, urovnaný                      
a zhutnený v súlade s dokumentáciou a požiadavkami na založenie objektu 
-vyburanie existujúcich vjazdov a úprava priekop na položenie odvodňovacích PVC rúr 
-výstavba objektu do požadovanej výšky, šírky podľa technologických predpisov na výstavbu 
objektu. 

Odvodnenie 
Predmetom je vybudovanie dažďovej kanalizácie pre navrhovanú stavbu. Navrhovaná 
dažďová kanalizácia je vedená pod navrhovaným chodníkom a následne do existujúceho 
pravostranného prítoku bezmenného potoka – pravostranný prítok potoka Vlková. 

Trasa kanalizácie 
Potrubie dažďovej kanalizácie je vedené v celej dĺžke v novonavrhovanom chodníku. Na 
trasách kanalizácie sa vybudujú revízne šachty Š a uličné vpuste /vnútorný priemer 450/, 
ktoré budú mať pri kontakte s komunikáciou obrubníkovú mrežu C250 /Klartec/  umiestnené 
v chodníku. Kanalizácia je navrhnutá ako gravitačná. Kanalizácia bude následne vedená 
popod cestu položením plastovej rúry do existujúcej rúry umiestnenej v ceste a vyústená bude 
do existujúceho odvodňovacieho rigola. 

Materiál kanalizácie 
Potrubie gravitačnej kanalizácie je navrhnuté z rúr PVC QUANTUM SN 12 DN 300 mm  a 
DN 200 mm. V mieste smerových a výškových lomov sú navrhnuté typové prefabrikované 



 

revízne šachty D 630. Napojenie kanalizačného potrubia do šachty je pomocou šachtovej 
prechodky príslušného profilu. 

Uloženie potrubia 
Navrhované potrubia sú uložené na pieskovom lôžku výšky 150 mm s obsypom pieskom na 
výšku 150 mm. 

Zemné práce 
Výkop rýh sa prevedie strojne a v mieste križovania s jestvujúcimi podzemnými sieťami je 
potrebný ručný výkop. Zásyp ryhy je z vykopanej zeminy so zhutnením po vrstvách. Zemné 
práce sú zatriedené do 3. triedy ťažiteľnosti s príplatkom za lepivosť horniny. Odvoz 
prebytočnej zeminy a vybúranej sute bude do 5 km. 

Revízna šachta 
Na kanalizačnom potrubí sú v miestach smerových a výškových lomov navrhnuté typové 
prefabrikované revízne šachty (Šd - dažďová kanalizácia) D 630. Napojenie kanalizačného 
potrubia do šachty je pomocou šachtovej prechodky príslušného profilu. 

Dopravné značenie dočasné 
V rámci stavby je navrhované dočasné dopravné značenie vyznačujúce prácu na ceste. 

Konečná úprava terénu:   
Do stavebného objektu je zahrnutá  aj konečná úprava terénu po ukončení hlavnej stavebnej 
činnosti. Táto bude pozostávať z úpravy terénu do navrhovaných profilov s rozprestretím 
ponechanej humózmej zeminy v hrúbke do 150mm a zo zriadenia parkového trávnika 
výsevom trávneho semena.. 

Pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť  vyjadrenia o existencií  podzemných 
vedení, ich presné vytýčenie v teréne a zabezpečenie pred poškodením podľa požiadavky ich 
správcu.  

Počas realizácie stavebných prác je nutné dodržiavať všetky predpisy BOZ, týkajúce sa 
vykonávaných prác. 
Výrobky použité pri výstavbe chodníka musia mať platné certifikáty a spĺňať platné normy 
STN EN. 

Pri preberaní diela budú odovzdané všetky potrebné protokoly, doklady a certifikáty. 

Zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet 
obstarávania. 
Rozsah predmetu zákazky a ostatné podrobnosti sú bližšie špecifikované a určené prílohami 
tejto výzvy. 
 
8. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Obec Abrahámovce, 059 72, plocha pri ceste II/536, na pozemkoch parc. č. C-KN 523/3 a 
523/4, kat. územie Abrahámovce, v zmysle projektovej dokumentácie. 
 
9. Termín dodania predmetu zákazky : 
Do 60 dní od vyzvania objednávateľom. 
 
10.Cena, spôsob určenia ceny: 
Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. V ponúkanej cene musia byť 
zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v zložení: 
 



 

- jednotková cena bez DPH 
- cena spolu bez DPH 
- cena spolu s DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť, 
že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou, dopravným značením, 
výkopovými prácami, montážou a výstavbou, dopravné náklady, odvoz odpadu a zameranie 
polohy staveniska, vytýčenie staveniska pred výstavbou. Pred výkopovými prácami je 
potrebné vytýčiť jestvujúce podzemné vedenia a siete. 
Ak výkaz výmer, alebo prílohy obsahujú konkrétny názov materiálu, berie sa tento ako 
príklad pre určenie požiadavky objednávateľa a je možné použiť ekvivalent takejto položky 
s lepšími, alebo zrovnateľnými parametrami. V cenovej ponuke musí byť uvedený druh 
materiálu, ktorý bude dodaný. 
 
11. Spôsob financovania : 
Zdroje z programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 7.2 a z vlastných zdrojov 
obce. V prípade neúspešnosti projektu sa zákazka nebude realizovať a zhotoviteľ si nemôže 
nárokovať žiadne finančné vyrovnanie. 
 
12.Lehota na predloženie ponuky: 04.11.2019, do 10:00 hod. 
 
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky bez 
jeho delenia a variantných riešení. Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie a realizáciu 
predmetu zákazky. 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky s dodaním, montážou, 
výstavbou a kompletnými stavebnými prácami súvisiacimi s predmetom zákazky ako celok 
v EUR bez DPH. 
 
V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty: 
1/ Návrh na plnenie kritérií – cena.    
Uchádzač vyplní Prílohu č. 1 – Zadanie – Výkaz výmer, Krycí list rozpočtu. 
Jednotková cena nesmie byť nula, alebo záporné číslo. Jednotkové ceny, ceny položiek, DPH 
a ceny celkom uviesť zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 
Uchádzač vyplní Prílohu č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií. 
2/ (§ 32 ods.1 písm. e) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu – doloženým dokladom o oprávnení dodávať predmet zákazky. 
- Verejný obstarávateľ preveruje z dostupných registrov /nemusí sa predkladať, musí 
spĺňať/. 
3/ (§ 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 – doloženým čestným vyhlásením. 
Uchádzač vyplní Prílohu č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača. 
4/ (§ 32 ods. 1 písm. g)  nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo 
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti 
ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných 
predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a 
obstarávateľ preukázať ..... “.– doloženým čestným vyhlásením. 
Uchádzač vyplní Prílohu č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača. 
5/ Podpísaný a vyplnený návrh zmluvy – príloha č. 4 tejto výzvy. 
6/ Uchádzač vyplní Prílohu č. 5 – Identifikačné údaje uchádzača. 
7/ Uchádzač doloží referencie realizovania obdobných projektov. 



 

Projektová dokumentácia je zverejnená na stránke verejného obstarávateľa v sekcii Úradná 
tabuľa, prípadne na vyžiadanie uchádzača bude zaslaná elektronicky. 
 
14. Obhliadka stavby: 
Obhliadku odporúčame, obhliadka sa bude konať 21.10.2019 o 09:00 hod. Stretnutie 
účastníkov obhliadky bude v budove obecného úradu Abrahámovce, Abrahámovce č. 56, 
05972.  
 
15. Spôsob, miesto a lehota na predkladanie ponuky: 
Ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy elektronicky, poštou, alebo osobne 
do termínu uvedeného v bode 10 tejto výzvy. 
Na obálke, alebo v predmete mailu bude napísané - Neotvárať – „Chodník pre peších - 
Abrahámovce“. 
 
16.Vyhodnocovanie ponúk: 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria/kritérií a na 
základe nasledovných pravidiel jeho/ich uplatnenia: 
Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

a) cena (v EUR bez DPH) 
Pravidlá na uplatnenie kritéria/kritérií:  
Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v 
EUR bez/s DPH. 
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému 
verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný 
vzťah/ktorému verejný obstarávateľ zašle zmluvu.  
 
17. Otváranie ponúk:  
04.11.2019, o 17:00 hod., obecný úrad Abrahámovce, Abrahámovce č. 56, 059 72. 
 
18. Postup pri otváraní ponúk:   
Otváranie ponúk je neverejné. 
 
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
Ing. Stanislav Lapko, starosta obce. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky. 
 
 
 
 
V Abrahámovciach dňa 10.10.2019. 
 
 

Ing. Stanislav Lapko 
    starosta obce 

 
 
Prílohy: 

- Príloha č. 1: Zadanie – Výkaz výmer 
- Príloha č. 2: Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
- Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača 
- Príloha č. 4: Návrh Zmluvy o dielo 
- Príloha č. 5: Identifikačné údaje uchádzača 


