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

 

 

„Zimná údržba miestnych komunikácií 2021/2022 II“ 
 

spis: 1360/2021 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie:   OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ 
Adresa organizácie:  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:  Ing. Katarína Králiková 
Telefón:   032/6558217 
E-mail:    obecnyurad@trencianskatepla.sk 
 
2. Názov zákazky:   
Zimná údržba miestnych komunikácii 2021/2022 II 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky:  
V limite zákazka s nízkou hodnotou – služby. 
 
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom obstarávania: 
Zmluva o poskytnutí služby 
 
5. Predmet zákazky – opis 

Predmetom zákazky je vykonávanie služieb špecifikovaných ako zimná údržba miestnych komunikácií 
a priestranstiev v správe obce Trenčianska Teplá určených pre cestné motorové a nemotorové vozidlá 
na území obce Trenčianska Teplá bez miestnej časti Dobrá. Územie, ktoré je predmetom zákazky je 
rozdelené na dve zóny (príloha 2 a príloha 3) tejto výzvy. Zimná údržba bude vykonaná dopravnými 
prostriedkami a príslušenstvom (radlica, rozmetadlo) určenými na tento účel v súlade s operačným 
plánom, ktorý bude prílohou zmluvy. Úspešný uchádzač garantuje nástup na výkon automaticky do 30 
minút pri napadnutí snehu alebo v ostatných odôvodnených prípadoch. Za týmto účelom 
objednávateľ poskytne paušál za zimné obdobie vo výške: 450,-- EUR/mesiac pri výkone údržby 
v oboch zónach; 200,-- EUR/mesiac pri výkone údržby iba v zóne 1; 150,-- EUR/mesiac pri výkone 
údržby iba v zóne 2. 
Úspešný uchádzač musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. 
Úspešný uchádzač musí strpieť pri výkone zimnej údržby monitorovanie vozidiel GPS lokátormi, ktoré 
zabezpečí objednávateľ. Posypový materiál zabezpečí objednávateľ. 

 
6. Rozdelenie predmetu zákazky/variantné riešenia/ekvivalenty 

Uchádzač v návrhu na plnenie kritérií uvedie, či zabezpečí výkon zimnej údržby v zóne 1, zóne 2 alebo 
v oboch zónach. 

 
7. Miesto, termín plnenia, spôsob financovania 
Miestom plnenia predmetu zákazky je územie obce Trenčianska Teplá. 
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Predpokladaný termín plnenia: 6.12.2021 – 31.03.2022  
Spôsob financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa realizovaného formou 
bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej faktúry.  
Fakturačným obdobím je jeden mesiac.  
Podkladom k fakturácii budú denné záznamy vykonaných prác potvrdené objednávateľom, ku ktorým 
bude priložený výstup z GPS lokátora.  
Splatnosť faktúry je 30 dní. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje. 
 
8. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritéria najnižšia cena za hodinu výkonu zimnej údržby 
traktorom. 
 
9. Spôsob určenia ceny 

 Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách (EUR). 

 Uchádzač navrhne cenu v zložení: 

Cena za hodinu výkonu zimnej údržby 
traktorom 

EUR/h 

 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 
o navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
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 č. 1 tejto výzvy vrátane podpisu uchádzača alebo osoby 
oprávnenej konať v mene uchádzača a odtlačku pečiatky, ak ňou uchádzač disponuje.  

 
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 
31.03.2022. 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
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12. 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 

 V prípade doručenia e-mailom môžete súbor zaheslovať, na poskytnutie hesla budete vyzvaní 
pred vyhodnocovaním ponúk. 

 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 
dňa 3.12.2021 o 10:00 hod. 

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

 
 
13. 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 – zimná údržba 2021/2022 II,  

 označenie: neotvárať. 
 
14. Vyhodnocovanie ponúk 
Výsledky budú uchádzačom oznámené do 48 hodín od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  
 
15. Ostatné informácie/všeobecné ustanovenia: 

 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. 

 Pri zvolenom postupe obstarávania nie je možné uplatniť revízne postupy. 
 
V Trenčianskej Teplej, dňa 26.11.2021 
 
 
 
 
      .............................................................. 
                         JUDr. Mgr. Slavomíra Propperová 
                  starostka obce 
SaR-12701/1360/2021 
 
Prílohy: 

1. Návrh na plnenie kritérií 
2. Mapa – zóna 1 
3. Mapa – zóna 2 

mailto:obecnyurad@trencianskatepla.sk
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PRÍLOHA 1 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

„Zimná údržba miestnych komunikácii 2021/2022 II“ 
Spis 1360/2021 

 
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 v EUR  nasledovne: 

  m. j. 

jednotková 
cena bez 

DPH DPH 
jednotková 
cena s DPH 

Cena za hodinu výkonu zimnej 
údržby traktorom hodina       

 
 

 ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu bez DPH v EUR nasledovne: 

  m. j. 
jednotková 

cena 

Cena za hodinu výkonu zimnej 
údržby traktorom hodina   

 

 
 
Výkon zimnej údržby zabezpečím (nehodiace sa prečiarknite): 

 iba v zóne 1 

 iba v zóne 2 

 v oboch zónach 
 
 
 
V ……………….........………………, dňa ………………….. 
 
Meno a priezvisko uchádzača alebo osoby oprávnenej konať v jeho mene:  
 
Odtlačok pečiatky uchádzača ak ňou disponuje: 
 
Podpis: 
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PRÍLOHA 2 

Zóna 1 
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PRÍLOHA 3 

Zóna 2 

 


