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V Ý Z V A 
na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu 

 

 

 
 

„Oprava nerovnosti miestnej komunikácie v m. č. Dobrá“ 

 
 

číslo zákazky (spis): 1360/2020 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 
(Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO) 
 
Názov organizácie:   OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ 
Sídlo:    M. R. Štefánika 376/30, 914 01  Trenčianska Teplá 
IČO:     00312045 
DIČ:    2021080006 
Štatutárny zástupca:  JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová, starostka obce 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko 
IBAN:    SK0756000000000676370001 
Kontaktná osoba:  Katarína Králiková 
Telefón:    032/6558217 
E-mail:    obecnyurad@trencianskatepla.sk 
 
2. Názov zákazky:  Oprava nerovnosti miestnej komunikácie v m. č. Dobrá 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 2882,-- EUR bez DPH 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zmluva o dielo 

5. Predmet zákazky 
Predmetom zákazky je opravenie terénnej nerovnosti miestnej komunikácie na parcele č. CKN 510 v k. ú. Dobrá 
v časti pri rodinnom dome č. 1242 v súlade s priloženým výkazom výmer. 
 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti/ variantné riešenie/ekvivalent 
Rozdelenie sa neumožňuje 
V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, 
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný 
výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní podmienky, že ponúkaný 
ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre a spĺňať požadované normy. 
 

7. Miesto, termín plnenia, spôsob financovania 
Miestom plnenia predmetu zákazky je parcela č. CKN 510 v k. ú. Dobrá v časti pri rodinnom dome č. 1242 

Termín plnenia: do 20.12.2020  

Spôsob financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa realizovaného formou bezhotovostného 
platobného styku na základe vystavenej faktúry. 
 

8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritéria najnižšia cena. 
 

9. Spôsob určenia ceny 
• Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách (EUR). 
• Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v 

zložení: 
o navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
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o sadzba DPH a výška DPH, 
o navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

• Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, uchádzač upozorní. Cena uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena 
celkom. 

• Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ uchádzač v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou 
registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k príslušnej cene navyše účtovať DPH a Cena je 
v takom prípade považovaná za Cenu konečnú vrátane DPH. 

• Cena je určená dohodou zmluvných strán a je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách maximálna. 
• Uchádzačom navrhovaná cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 

 

10. Obsah ponuky - Ponuka musí obsahovať: 

• Návrh na plnenie kritérií – podľa prílohy 1 tejto výzvy  
• Vyplnený výkaz výmer – podľa prílohy 2 tejto výzvy 

 

11. Vyhotovenie ponuky 

• Ponuka môže byť vyhotovená v listinnej alebo elektronickej forme. 
• Elektronická forma predstavuje scan listinnej formy.  
• Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 

31.12.2020. 
• Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku 

voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
12. Označenie obalu ponuky (v prípade listinného podania) 

 
Na zalepenom obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

• názov a sídlo verejného obstarávateľa uvedené v tejto Výzve,  
• obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača, 
• označenie heslom súťaže: Ponuka – MK Dobrá,  
• označenie: neotvárať. 

 

13. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

• Ponuky sa predkladajú doručením prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne na adrese 
uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo e-mailom na adrese obecnyurad@trencianskatepla.sk 

• Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 
26.11.2020 (štvrtok) o 10:00 hod. – vzhľadom na mimoriadnu situáciu v prípade osobného podania verejný 
obstarávateľ odporúča kontaktovať pracovníka podateľne na tel. č. 032/6558211 alebo 032/6558217, kvôli 
overeniu aktuálnych úradných hodín. 

• Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude vyhodnocovať. 

 

14. Vyhodnocovanie ponúk 
Výsledky budú uchádzačom oznámené do 7 dní odo dňa lehoty na predkladanie ponúk. Úspešný uchádzač 
bude vyzvaný na podpis zmluvy o dielo. 
 

15. Ostatné informácie: 

• Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť 
vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa § 23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný 
obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z 
hodnotiaceho procesu 

• Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

• Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený 
použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadaný postup verejného obstarávania. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 
• Všeobecné ustanovenie: Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvný vzťah ak úspešný uchádzač nie je 
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zapísaný v registri partnerov verejného sektora  (jednorazovo viac ako 100 000,00 €, alebo ak súčet za rok 
presiahne 250 000,00 €). 

• Pri zvolenom postupe obstarávania nie je možné uplatniť revízne postupy. 
 
V Trenčianskej Teplej, dňa 18.11.2020 
 
 
 
         
 
      .............................................................. 
 
                     JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová 
            starostka obce 
 
 
PM - 10825/1360/2020 
 
 
Prílohy: 

1. Návrh na plnenie kritéria 
2. Výkaz výmer 
3. Náhľad z katastrálnej mapy – v mieste vyznačenom červeným bodom 
4. Fotografia predmetného miesta 
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PRÍLOHA 1 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

Oprava nerovnosti miestnej komunikácie v m. č. Dobrá 

Uchádzač 
 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO :  
IČ DPH: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Telefón: 
E-mail: 
Register: 
 
Návrh na plnenie kritérií: 
•••• ak je uchádzač platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu s DPH  nasledovne: 

 

CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY 

Navrhovaná cena v EUR bez DPH: …………………………………… EUR 

Sadzba DPH:  ………….  % 

Výška DPH: …………………………………… EUR 

Celková navrhovaná cena                             
v EUR s DPH: …………………………………… EUR 

 

•••• ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu z bez DPH nasledovne: 
 

CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY 

Celková navrhovaná cena                                     
v EUR : 

…………………………………… EUR 

 
 
V ………………………………, dňa ………………….. 
 
 
 
 
 
 
      ................................................................................................... 
                       Meno, priezvisko  a podpis zodpovedného za vypracovanie CP 
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PRÍLOHA 2 

 
Stavba : Dobrá - cesta oprava miestnej komunikácie 

 Prehľad rozpočtových nákladov v 
EUR   

 Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu 

číslo cen.   výkaz-výmer výmera jednotka cena   
                

  PRÁCE A DODÁVKY HSV           

  1 - ZEMNE PRÁCE           

1 221 113151114 Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 
mm alebo do 500 m2 

10,000 m2     

      1 - ZEMNE PRÁCE  spolu:  0,00       

                

  4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE           

2 321 457621411 Úprava škár asfalt. zálievkou do 1kg 10,000 m     

      4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu:  0,00       

                

  5 - KOMUNIKÁCIE           

3 221 569731111 Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom 
drveným hr. 100 mm 

25,000 m2     

4 221 572753111 Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým 
betónom 

7,000 t     

5 272 573211111 Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-
0,7 kg/m2 

50,000 m2     

6 221 577144221 Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. 
nad 3 m 

50,000 m2     

      5 - KOMUNIKÁCIE  spolu:  0,00       

                

  8 - RÚROVÉ VEDENIA           

7 221 899431111 Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm 
zvýšením hrnca 

2,000 kus     

      8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu:  0,00       

                

  9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE           

8 221 914001111r D + M dočasného dopravného značenia 1,000 kpl     

9 221 938909312 Očistenie povrchu krytu alebo podkl. 
betónového alebo živičného 

50,000 m2     

10 221 938909612 Odstránenie uľahnutého nánosu z krajníc hr. 
100-200 mm 

25,000 m2     

11 013 979081111 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 
km 

7,580 t     

12 013 979081121 Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku 
každý ďalší 1 km 

151,600 t     

13 272 979087212 Nakladanie sute na dopravný prostriedok 7,580 t     

14 272 979131410 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. 
-z demol.vozoviek "O"-ost.odpad 

7,580 t     

15 221 998225111 Presun hmôt pre pozemné komunikácie a 
plochy letísk, kryt živičný 

18,680 t     

16 221 998225195 Príplatok za každých ďalších 5000 m, kryt poz. 
komunikácie a letísk živičný 

18,680 t     

      9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu:  0,00       

      PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu:  0,00       

      Za rozpočet celkom 0,00       

   DPH         

   Celková cena s DPH         
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PRÍLOHA 3 
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PRÍLOHA 4 
 

 


