
OBEC DOLNÉ   SALIBY 
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e-mail: dolnesaliby@dolnesaliby.sk; web: www.dolnesaliby.sk  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

        
 
 

Výzva na predloženie ponuky 
(Prieskum trhu) 

 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Obec Dolné Saliby 
Sídlo:   925 02 Dolné Saliby č.355 
Štatutárny zástupca:  Ing. Ľudovít Kovács 
IČO:   00305910 
DIČ:   2021153530 
Kontaktná osoba: Ing. Ľudovít Kovács 
Telefón:  0908-320 426 
e-mail:   dolnesaliby@dolnesaliby.sk  
 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky: Cestná komunikácia,  Pótlék 1. čast III. etapy 
 

4. Opis zákazky:  
 

V rámci zákazky bude vybudovaná betónová komunikácia. Podrobný opis stavebných prác je 
uvedený vo výkaze – výmer (Prríloha č. 1) a v projektovej dokumentácií, ktorý je prístupný 
k nahliadnutiu na obecnom úrade v Dolných Salibách. 
 

V prípade, že sa jednotlivé položky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač vo svojej ponuke ponúknuť 
ekvivalentný tovar s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami a parametrami.  
Ak uchádzačom ponúkané výrobky, stavebné práce nespĺňajú technické požiadavky uvedené v SP, a sú v 
súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, s európskym technickým 
osvedčením, so spoločnou technickou špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickým 
referenčným systémom zavedeným európskym úradom pre normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke 
preukázať, že výrobky, stavebné práce spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú na spokojnosť verejného 
obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky. 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45233123-7 Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 28 749,18 € bez DPH 
 

6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: 
Obec Dolné Saliby 

 

7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou 
v bode 1. tejto výzvy. 
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8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:  
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota realizácie zákazky:  
max. 1 mesiac od účinnosti zmluvy, predpokladaný termín realizácie mesiac august 2015. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa  
uvádzajú:  
Predmet zákazky sa bude realizovať z finančných prostriedkov vyhlasovateľa verejného 
obstarávania. 
 

12. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za stavebné práce bude realizovaný formou bezhotovostného platobného styku. Verejný 
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Faktúry budú uhradená v súlade 
s podmienkami v zmluve uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Cena bude objednávateľom 
uhradená po ukončení a odovzdaní predmetu zákazky v sume skutočne prevedených prác, do výšky 
ponukovej ceny. 
 

13. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Predložená ponuka musí obsahovať: 

- cenovú ponuku na celý predmet obstarávania podľa výkazu výmer (Príloha) 
- fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce 

 

14. Ponuková cena  
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady potrebné na 
realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, 
poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, rekultiváciu, ostatné práce spojené s 
uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku 
k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie 
alebo nezaradenia niektorých dodávok a prác do cenovej ponuky. 

 

15. Lehota na predkladanie ponúk: 17.7.2015, 12:00 hod.  
 

 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť  
- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:  
 „Cenová ponuka – Cestná komunikácia,  Pótlék 1. čast III. etapy“- Neotvárať ! 

 

16. Vyhodnotenie ponúk: 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 

 

17. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
   Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky.      
 

18. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude Zmluva o dielo uzavreté podľa Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač. 
 

19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.8.2015    
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20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 

V prípade, že najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, 
verejný obstarávateľ vyhlási nový postup verejného obstarávanie na túto zákazku postupom 
podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 100 zákona. Tento prieskum 
trhu v uvedenom prípade nebude vyhodnotený a bude slúžiť na určenie predpokladanej hodnoty 
zákazky. 

 
 
 

V Dolných Salibách, 3.7.2015 
         –––––––––––––––––––––––––––––                                                                  

         Ing. Ľudovít Kovács 
         starosta obce 

 
 
Výkaz - výmer je v prílohe výzvy podľa nižšieho znázornenia: 
  

Príloha 
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Krycí list rozpočtu

		

														KRYCÍ LIST ROZPOČTU

				Názov stavby						Pótlék cesta 1. čast 3. etapy																						JKSO

				Názov objektu																												EČO

																																Miesto		Dolné Saliby

																																IČO		IČ DPH

				Objednávateľ						Obec Dolné Saliby																						00305910

				Projektant

				Zhotoviteľ

				Spracoval

										Rozpočet číslo																						Dňa

										Merné a účelové jednotky

		Počet								Náklady / 1 m.j.				Počet						Náklady / 1 m.j.				Počet										Náklady / 1 m.j.

								0		0.00								0		0.00												0				0.00

										Rozpočtové náklady v										EUR

		A				Základné rozp. náklady								B				Doplnkové náklady						C				Vedľajšie rozpočtové náklady

		1		HSV				Dodávky		0.00				8		Práca nadčas				0.00				13		Zariad. staveniska										0.00

		2						Montáž		0.00				9		Bez pevnej podl.				0.00				14		Mimostav. doprava										0.00

		3		PSV				Dodávky		0.00				10		Kultúrna pamiatka				0.00				15		Územné vplyvy										0.00

		4						Montáž		0.00				11						0.00				16		Prevádzkové vplyvy										0.00

		5		"M"				Dodávky		0.00														17		Ostatné										0.00

		6						Montáž		0.00														18		VRN z rozpočtu										0.00

		7		ZRN (r. 1-6)						0.00				12		DN (r. 8-11)								19		VRN (r. 13-18)										0.00

		20		HZS						0.00				21		Kompl. činnosť				0.00				22		Ostatné náklady										0.00

		Projektant																						D				Celkové náklady

																								23		Súčet 7, 12, 19-22										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										24		DPH		20.00		% z		0.00				0.00

		Objednávateľ																						25		Cena s DPH (r. 23-24)										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										E				Prípočty a odpočty

		Zhotoviteľ																						26		Dodávky zadávateľa										0.00

																								27		Kĺzavá doložka										0.00

		Dátum a podpis												Pečiatka										28		Zvýhodnenie + -										0.00
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Rekapitulácia rozpočtu

		REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

		Stavba:   Pótlék cesta 1. čast 3. etapy

		Objekt:

		Objednávateľ:   Obec Dolné Saliby

		Zhotoviteľ:						Spracoval:

		Miesto:  Dolné Saliby						Dátum:

		Kód		Popis		Dodávka		Montáž		Cena celkom		Hmotnosť celkom		Suť celkom

		1		2		3		4		5		6		7

		HSV		Práce a dodávky HSV		0.000		0.000		0.000		756.713		0.000

		1		Zemné práce		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		2		Zakladanie		0.000		0.000		0.000		6.796		0.000

		5		Komunikácie		0.000		0.000		0.000		682.460		0.000

		8		Rúrové vedenie		0.000		0.000		0.000		1.345		0.000

		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0.000		0.000		0.000		66.111		0.000

		99		Presun hmôt HSV		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

				Celkom		0.000		0.000		0.000		756.713		0.000
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Rozpočet

		ROZPOČET

		Stavba:   Pótlék cesta 1. čast 3. etapy

		Objekt:

		Objednávateľ:   Obec Dolné Saliby

		Zhotoviteľ:								Spracoval:

		Miesto:  Dolné Saliby								Dátum:

		Č.		Kód položky		Popis		MJ		Množstvo celkom		Cena jednotková		Cena celkom		Hmotnosť celkom

		1		2		3		4		5		6		7		8

				HSV		Práce a dodávky HSV								0.000		756.713

				1		Zemné práce								0.000		0.000

		1		122301102		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1000 m3		m3		145.200				0.00		0.000

		2		122301109		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4		m3		145.200				0.00		0.000

		3		162301111		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m		m3		145.200				0.00		0.000

		4		171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3		m3		145.200				0.00		0.000

		5		1811011099		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením násypu do hr. 50cm		m2		726.000				0.00		0.000

				2		Zakladanie								0.000		6.796

		6		27335124111		Debnenie ciest, zhotovenie-dielce		m		245.000				0.00		3.398

		7		273351249		Debnenie ciest, odstránenie-dielce		m		245.000				0.00		3.398

				5		Komunikácie								0.000		682.460

		8		564762111		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm po zhut.hr. 200 mm		m2		726.000				0.00		352.647

		9		5811321991		Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny I.a II., hr.200 mm hladená metličková uprava		m2		660.000				0.00		324.687

		21		5811322888		Výstuž cestných komunikácií zo zvár. sietí KARI R8/8mm, oká 150/150mm		t		4.261				0.00		5.126

				8		Rúrové vedenie								0.000		1.345

		11		894401111		Osadenie betónového dielca pre šachty		ks		10.000				0.00		0.166

		12		5922442140		Vyrovnávací prstenec 63/10		ks		10.100				0.00		0.000

		14		8994011111		Osadenie poklopu liatinového ventilového do výšky		ks		20.000				0.00		1.180

				9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.000		66.111

		17		919722111		Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm		m		110.000				0.00		0.001

		15		9197262211		Tesnenie škár vložením gumenej vložky, pozdĺžne		m		110.000				0.00		0.000

		16		585001		PU tmel na výplň dilatačných škár DUROFLEX		m		110.000				0.00		0.110

		18		9197481112		Vykonanie postreku, príp. zdrsnenie povrchu ochrannou emulziou		m2		660.000				0.00		0.000

		19		585002		FF20		l		66.000				0.00		66.000

				99		Presun hmôt HSV								0.000		0.000

		20		998224111		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu		t		756.713				0.00		0.000

						Celkom								0.000		756.713
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