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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní) 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní 

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Nízke Tatry Juh realizuje prieskum trhu 

v rámci realizácie projektu: „Náučný chodník Tále“.  

 

Názov zákazky:  Náučný chodník Tále 

 

Identifikácia obstarávateľa: 

 

Názov:  Nízke Tatry Juh 

so sídlom:  Námestie gen. M. R. Štefánika 3/3, Brezno 97701 

IČO: 42 299 381 

IČ DPH: 2023505330 

V zastúpení: Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonný riaditeľ 

tel.: +421 911 633 119 

e-mail: info@horehronie.net 

 

obstarávateľ nie je platca DPH 

 

Predmet zákazky: realizácia stavby „Náučný chodník Tále“ 

 

Druh zákazky: Stavebné práce 

Miesto dodania: okres Brezno, oblasť Tále, (k.ú. Horná Lehota) 

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou 

Kritérium na výber dodávateľa: Najnižšia cena celkom 

Min. lehota viazanosti ponúk: do 30.12. 2017 

Predpokladaná hodnota zákazky: 23 000,- EUR vrátane DPH 

 

Bližšia špecifikácia zákazky: 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia už existujúcej lesnej cesty, ktorá v minulosti 

slúžila chodcom ako prepojenie medzi ubytovacími zariadeniami, ale aj ako súčasť 

turistických trás v lokalite Tále.  

Pridanou hodnotou tohto projektu, je vybudovanie troch informačných tabúľ, ktoré 

budú svojim vzhľadom a prevedením zapadať do okolitého priestoru a budú zamerané 

na predstavenie miestnej fauny a flóry so zreteľom na jej ochranu a predstavením 

regiónu. 

Každá informačná tabula bude mať iný obsah: 

a) prvá bude obsahovať mapu cyklistických a turistických trás v lokalite južnej strany 

Nízkych Tatier a zároveň bude informovať o prírodných atraktivitách krátkym 

popisom  

b) druhá bude obsahovať popis aktuálnej fauny a flóry regiónu, vrátane ojedinelých 

úkazov v tejto oblasti, ako aj stručný popis historického vývoja miestnej prírody 

c) tretia bude obsahovať prírodné historické úkazy – jaskyne, v blízkosti lokality Tále 

a popis archeologického náleziska „Hradisko“. K náučnému chodníku, a rovnako aj 

celou jeho trasou budú viesť smerovníky. 
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Podrobnosti stavebných prác viď projektová dokumentácia, ktorá tvorí prílohu č.3 

tejto výzvy na predkladanie ponúk. Obsahovú stránku informačných tabúľ zabezpečí 

objednávateľ. 

 

Podmienky dodania predmetu zákazky: 

Podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené vo vzore zmluvy, ktorý je prílohou 

tejto výzvy. 

 

Miesto a spôsob predloženia ponuky: 

Cenové ponuky je možné doručiť osobne alebo poštou na adresu Nízke Tatry Juh, 

Námestie gen. M. R. Štefánika 3/3, Brezno 97701 (pracovná doba vyhlasovateľa je od 

8:00 do 16:00 hod.). Ponuka musí byť v zalepenej obálke a bude označená „Súťaž – 

Náučný chodník Tále“.  

 

Financovanie predmetu obstarávania 

Zákazka bude čiastočne financovaná z finančných prostriedkov Banskobystiského 

samosprávneho kraja. 

Ponuka uchádzača: 

Cenová ponuka uchádzača musí byť vyhotovená na celý predmet zákazky, musí byť 

vyhotovená v slovenskom jazyku. Cena za predmet zákazky bude uvedená vrátane 

DPH. V prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, tento stav musí byť priamo 

uvedený v cenovej ponuke.  

Ponúkanú cenu na uskutočnenie prác (nacenením výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 

2 tejto výzvy a súčasne vyplnením prílohy č. 1 tejto výzvy ,,Návrh na plnenie 

kritéria“). 

Ponuka musí obsahovať originál ponuky, overenú kópiu alebo kópiu výpisu 

z Obchodného registra alebo živnostenského oprávnenia, nie staršie ako 3 mesiace 

(postačuje vytlačený výpis z internetovej stránky www.orsr.sk, víťaz bude vyzvaný na 

doplnenie originálu alebo overenej kópie pri podpise príslušnej zmluvy). 
 

Pre nacenenie predmetu súťaže použite vzor tabuľky uvedený v prílohe č. 1 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk je do 30.09.2017 do 14:00 hod (vrátane). Ponuky 

doručené po tomto termíne budú vrátené uchádzačovi neotvorené. 

 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková – výkonný riaditeľ 

tel. číslo: 0911 633 119 

mail: info@horehronie.net 

 

Spôsob výberu najvýhodnejšej ponuky: 

Predložená cenová ponuka bude zahrnutá do prieskumu trhu iba v prípade, že jej 

obsah bude zodpovedať stanovenému predmetu zákazky a bude obsahovať 

vyhlasovateľom požadované náležitosti. Jediným kritériom na vyhodnotenie 

cenových ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky. 

 

 

http://www.orsr.sk/


Strana 3 z 6 

 

Vyhodnotenie súťaže: 

Súťaž bude vyhodnotená ihneď po uplynutí doby na predloženie cenovej ponuky, 

uchádzači budú písomne upovedomení o výsledku. Víťaz bude vyzvaný na 

uzatvorenie zmluvy. 

 

V Brezne, 13. septembra 2017 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

                                                   Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková 

     výkonný riaditeľ 

 

 

 

 

Prílohy: 

1) Návrh na plnenie kritéria 

2) Výkaz výmer  

3) Projektová dokumentácia 

4) Zmluva o dielo, ktorá bude podpísaná víťazným uchádzačom 
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Príloha č.1  Návrh na plnenie kritéria 

   
  

    

Názov zákazky: Náučný  chodník  Tále    

  
    Identifikácia uchádzača: 

 
    

Názov,  

adresa,  

IČO,  

kontaktná osoba  

(meno a priezvisko, tel.číslo):  

 

  

  

  

  

Popis Celková cena v EUR bez DPH DPH v EUR  Celková cena v EUR s DPH 

Uskutočnenie stavebných prác "Náučný chodník 

Tále“ 
0,00 0,00 0,00 

      V prípade ak nie ste platcom  DPH uveďte cenu ako celkovú a konečnú. 

 

      dátum: 

     

      Meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutára uchádzača: 
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Príloha č.2                                             ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER 

Stavba:   Náučný  chodník  Tále 

 

 

  
Objekt:   Chodník - rekonštrukcia 

 

 

  
    

 
  

Objednávateľ:   Nízke Tatry Juh, Námestie gen. M. R. Štefánika 3/3, Brezno 97701  
    

Zhotoviteľ:    
   Spracoval:    

Miesto.   Tále 
   

Dátum:    
 

    
 

  

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom 
Jednotková cena 

zadania 

Celková cena 

zadania 

    
 

  

 

HSV Práce a dodávky HSV    

    

 

1 Zemné práce    

    1 131201102 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 mp3 m3 305,400     

  
01527*0,2    

 
305,400 

  

  

Súčet    

 

305,400 

  

2 131201109 

Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť 

horniny 3 m3 305,400     

3 162301131 

Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z horniny 

tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m m3 305,400     

4 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkpu z hornín tr. 1-4 do 100 m3    m3 305,400     

5 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3    m3 305,400     

 

5 Komunikácie    
    

6 564871112 
Podklad alebo kryt zo štrkodrvy fr. 16-32 s rozprestretím 

a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm    m2 1 527,000     
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 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie    

    

17 9111. 

Infotabule 900*2000 mm – hranoly 120*120 mm, výplň tabule 
HP plastovej dosky hr. 5 mm, s farebnou potlačou, základ 

300*300*900 mm + oceľ. papuča, povrchová úprava D+M ks 3,000     

   

    
 

 99 Presun hmôt HSV   

    

8 998222011 
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva 
(8222,08225) akejkoľvek dĺžky objektu     t 854,906     

  

Celkom    
           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


