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V ý z v a   n a   p r e d l o ž e n i e   c e n o v e j   p o n u k y 

zadania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie stavebných prác  

 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                         Mestská časť Bratislava-Rača 

Sídlo:                           Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

IČO:                            00304557 

Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Drotován 

  

2.        Názov zákazky: Oprava komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ Bratislava–Rača 

 

 CPV kód:  44113700-2 - Materiály na opravu ciest 

45233141-9 - Práce na údržbe ciest 

45233142-6 - Práce na oprave ciest 

45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek 

45233220-7 - Práce vrchnej stavby ciest 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 33 333,00 EUR bez DPH (40 000,00 EUR s DPH) 

 

4.  Podmienky financovania: 

Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok ani zálohové platby. Cenu za uskutočnené práce sa verejný obstarávateľ zaväzuje 

zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúr s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa ich doručenia. 

Faktúra vystavená zhotoviteľom musí spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je verejný obstarávateľ 

oprávnený faktúru zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v 

takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné 

zákonné náležitosti. Prílohou faktúry bude doklad preukazujúci odovzdanie predmetu zákazky 

riadne a včas v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa podpísaný zodpovednými 

osobami verejného obstarávateľa a zhotoviteľom. 

 

5. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom obstarávania je oprava komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ Bratislava–Rača 

technologickým spôsobom do hr. 60 mm podľa špecifikácií v prílohe č. 1 tejto výzvy. V 

prílohe uvedené množstvá sú predpokladané a informatívne, a budú odoberané podľa 

aktuálnych a reálnych potrieb verejného obstarávateľa. 

Realizácia predmetu zákazky bude vykonávaná priebežne podľa čiastkových objednávok a 

jednotlivých špecifikácií zadávaných verejným obstarávateľom na základe vzniknutej situácie 

a obhliadky. 

 

Postup prác: 

a) vyrezanie a očistenie poškodenej časti vozovky; 

b) vyznačenie reflexným náterom vyrezanej časti vozovky; 

c) osadenie zvislého dopravného značenia; 

d) penetrácia živičným postrekom; 

e) zabudovanie asfaltovej zmesi so strojovým mechanickým zhutnením; 

f) zálievka vzniknutých spojov starej a novej časti vozovky. 

 

Materiál: 

asfaltová zmes - asfaltový betón AC 

STN 736121, STN EN 131 08-1 
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Špecifikácia AC 11 0 

PMB 45/80-75 

 

Povinnosti zhotoviteľa: 

a) na svoje náklady zabezpečí vypratanie a vyčistenie staveniska a odstránenie prípadných 

škôd spôsobených realizáciou diela; 

b) zabezpečiť si dočasné dopravné značenie po dobu realizácie prác; 

c) maximálna doba opravy a zaliatia výtlku od jeho vyrezania sa stanovuje na 5 dní; 

d) zhotoviť fotodokumentáciu pred začatím prác a po dokončení prác a odovzdať ich 

príslušnému zamestnancovi úradu pri podpisovaní preberacieho protokolu. 

 
Verejný obstarávateľ požaduje záruku min. 5 rokov odo dňa prevzatia ukončeného diela 

objednávateľom. Ak sa v záručnej dobe vyskytne na diele akákoľvek vada, je zhotoviteľ 

povinný ju na základe výzvy objednávateľa bezodkladne, najneskôr však v lehote do 10 dní 

odstrániť na vlastné náklady. 
 
6.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

Názov:   Mestská časť Bratislava-Rača - komunikácie III. a IV. triedy 

Kontaktné miesto: Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

 Kontaktná osoba:        Ivan Drgoň 

           e-mail:                         ivan.drgon@raca.sk   

tel. číslo:                     02/4911 2488 

 

7. Lehota na predkladanie ponúk: do 31.03.2020 do 12:00 hod. 

1. Cenovú ponuku (príloha č. 2 tejto výzvy) a doklady podľa bodu 11 tejto výzvy uchádzač 

predloží (t. z. doručí verejnému obstarávateľovi) vo formáte .pdf/PriScr elektronickou 

poštou na adresu: vo@raca.sk . 

2. Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk nebude predmetom  vyhodnocovania 

a verejný obstarávateľ na ňu bude prihliadať ako keby nebola predložená.  

 

8. Lehota dodania predmetu zákazky: do 31.12.2020, resp. do vyčerpania finančných 

prostriedkov verejného obstarávateľa 

 

9. Kritéria vyhodnotenia ponúk: 

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR 

s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH).  

2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet 

zákazky bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia.  

 

10. Spôsob určenia ceny: 

Cena predmetu  zákazky bude  určená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.87/1996 Z.z, 

ktorou sa  vykonáva zákon o cenách ako cena konečná, nemenná a maximálna t.j. v cene sú 

zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky okrem prípadov zákonnej 

úpravy DPH. 

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 

„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedenie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR, 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

 

Ak  uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. 

Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.  

 

mailto:vo@raca.sk
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11.  Podmienky účasti:  

1.  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 

2.  Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže doloženým 

čestným vyhlásením (príloha č. 3 tejto výzvy). 

3.  § 34 ods. (1) písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb 

určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov zodpovedných za poskytnutie 

stavebných prác - uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti – stavbyvedúci 

podľa zákona č. 236/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/1992 Zb. v znení 

zákona č. 554/2001 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 

inžinieroch v znení neskorších predpisov s odbornou spôsobilosťou na inžinierske 

stavby, rovnako budú akceptované osvedčenia vydané v iných krajinách, akceptované 

Slovenskou komorou stavebných inžinierov. 

4.  Uchádzač predloží vyhlásenie, že bude k dispozícií v čase plnenia zmluvy. 

 

12.  Typ zmluvy: Rámcová zmluva  

1. Predmet zákazky bude realizovaný na základe Rámcovej zmluvy uzavretej podľa § 536 a 

nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvu (príloha č. 4 tejto výzvy) predloží úspešný uchádzač po oznámení výsledku 

vyhodnotenia cenových ponúk.  

 

13.  Vylúčenie uchádzača: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu 

obstarávania, ak: 

a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 

b) uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

účasti v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, 

c) uchádzač vo svojej ponuke uviedol nepravdivé alebo zámerne skreslené údaje, alebo 

predložil falšované alebo pozmenené doklady, 

d) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 

obstarávanej komodity, 

e) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania, 

f) uchádzač sa v predchádzajúcom dodávateľskom záväzkovom vzťahu uzavretom s 

Mestskou časťou Bratislava-Rača dopustil podstatného porušenia zmluvných povinností. 

 

14. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk: 

1. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí jeho ponuky. 

2. Úspešný uchádzač je povinný v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia 

oznámenia o úspešnosti ponuky predložiť v 4-och originálnych vyhotoveniach Rámcovú 

zmluvu (podpis, pečiatka, dátum).  

 

15. Doplňujúce informácie:      

1.  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

2.  Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

3.  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

4.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 

v prípade rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo 

zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný 

obstarávateľ nemohol predpokladať. 
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5. V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a zhotoviteľ riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, vzťahujúcimi sa na rámcovú zmluvu a ostatnými 

súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 24.03.2020 
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Príloha č. 1 

Špecifikácia 

 

Por.č. Špecifikácia prác Jednotka 
Predpokladaný počet 

jednotiek 

1. rezanie asfaltového krytu do hr. 60 mm bm 400 

2. odstránenie krytu živičného do hr. 60 mm m² 470 

3. pokládka asfaltobetónovej zmesi ACO 11 do hr. 60 mm so zhutnením t 80 

4. 

položenie cementobetónu do hr. 150 mm, so zavalcovaním a 

odstránením prebytočného materiálu m² 230 

5. dodávka a položenie vložky z lepenky m² 40 

6. odstránenie podkladu z betónu prostého do hr. 150 mm m² 80 

7. podklad cementobetónový do hr. 150 mm m² 80 

8. postrek živičný spojovací z cest.asfaltu min. 0,50kg/m2 m² 800 

9. odstránenie blata, prachu alebo hlinitého nánosu m² 390 

10. doplnenie a vyrovnanie podkladu štrkopieskom so zhutnením m² 115 

11. štrkodrva do hr. 200 mm so zhutnením m² 115 

12. vybúranie narušených častí schodiskového stupňa m² 40 

13. vyspravenie stupňov a podstupníc schodiska betónovou mazaninou m² 20 

14. rozobratie zámkovej dlažby a jej očistenie m² 20 

15. pokládka zámkovej dlažby do lôžka z kameniva drveného frakcie 4-8 m² 40 

16. dodávka zámkovej dlažby m² 40 

17. vytrhanie cestných obrubníkov bm 15 

18. vytrhanie záhonových obrubníkov bm 10 

19. osadenie cestných obrubníkov do betónového lôžka s bočnou bet. oporou bm 15 

20. 

osadenie záhonových obrubníkov  do betónového lôžka s bočnou bet. 

oporou bm 10 

21. dodávka cestných bet. obrubníkov bm 15 

22. dodávky záhonových obrubníkov bm 10 

23. naloženie vybúraných hmôt  t 150 

24. odvoz vybúraných hmôt na skládku do 10 km t 150 

25. príplatok za každý  1 km t 150 

26. poplatok za uloženie na skládke (asfalt - nebezpečný odpad) t 120 

27. poplatok za uloženie na skládke (betón) t 40 

28. výšková úprava uličného vpustu ks 15 

29. výšková úprava uzáverov inžinierskych sietí ks 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 6 z 8 

 

Príloha č. 2                                                                                          

        Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritérií 

 

 

Názov zákazky: Oprava komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ Bratislava–Rača 

 

 

Identifikačné údaje 

 

Obchodné meno:                                                .............................................................. 

 

Sídlo:                                                                   .............................................................. 

 

IČO:      ............................................................... 

 

DIČ:      ............................................................... 
 
 
 

Oprava komunikácií technologickým spôsobom do hr. 60 mm – výkaz výmer 

 

Por.č. Špecifikácia prác Jednotka 
Predpokladaný 

počet jednotiek 

Jednotková 

cena bez 

DPH 

Cena 

celkom bez 

DPH 

Cena 

celkom s 

DPH 

1. rezanie asfaltového krytu do hr. 60 mm bm 400   0,00 0,00 

2. odstránenie krytu živičného do hr. 60 mm m² 470   0,00 0,00 

3. 

pokládka asfaltobetónovej zmesi ACO 11 do hr. 60 mm so 

zhutnením t 80   0,00 0,00 

4. 

položenie cementobetónu do hr. 150 mm, so zavalcovaním a 

odstránením prebytočného materiálu m² 230   0,00 0,00 

5. dodávka a položenie vložky z lepenky m² 40   0,00 0,00 

6. odstránenie podkladu z betónu prostého do hr. 150 mm m² 80   0,00 0,00 

7. podklad cementobetónový do hr. 150 mm m² 80   0,00 0,00 

8. postrek živičný spojovací z cest.asfaltu min. 0,50kg/m2 m² 800   0,00 0,00 

9. odstránenie blata, prachu alebo hlinitého nánosu m² 390   0,00 0,00 

10. doplnenie a vyrovnanie podkladu štrkopieskom so zhutnením m² 115   0,00 0,00 

11. štrkodrva do hr. 200 mm so zhutnením m² 115   0,00 0,00 

12. vybúranie narušených častí schodiskového stupňa m² 40   0,00 0,00 

13. 

vyspravenie stupňov a podstupníc schodiska betónovou 

mazaninou m² 20   0,00 0,00 

14. rozobratie zámkovej dlažby a jej očistenie m² 20   0,00 0,00 

15. 

pokládka zámkovej dlažby do lôžka z kameniva drveného 

frakcie 4-8 m² 40   0,00 0,00 

16. dodávka zámkovej dlažby m² 40   0,00 0,00 

17. vytrhanie cestných obrubníkov bm 15   0,00 0,00 

18. vytrhanie záhonových obrubníkov bm 10   0,00 0,00 

19. 

osadenie cestných obrubníkov do betónového lôžka s bočnou 

bet. oporou bm 15   0,00 0,00 

20. 

osadenie záhonových obrubníkov  do betónového lôžka s 

bočnou bet. oporou bm 10   0,00 0,00 

21. dodávka cestných bet. obrubníkov bm 15   0,00 0,00 

22. dodávky záhonových obrubníkov bm 10   0,00 0,00 
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23. naloženie vybúraných hmôt  t 150   0,00 0,00 

24. odvoz vybúraných hmôt na skládku do 10 km t 150   0,00 0,00 

25. príplatok za každý  1 km t 150   0,00 0,00 

26. poplatok za uloženie na skládke (asfalt - nebezpečný odpad) t 120   0,00 0,00 

27. poplatok za uloženie na skládke (betón) t 40   0,00 0,00 

28. výšková úprava uličného vpustu ks 15   0,00 0,00 

29. výšková úprava uzáverov inžinierskych sietí ks 10   0,00 0,00 

Celková cena za predmet zákazky: 0,00 

Vyhlasujem, že predložená cenová ponuka spĺňa všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie ponuky a 

obsahuje všetky náklady súvisiace s realzáciou predmetu zákazky (materiál, dopravné náklady, cenu práce a ostatné). 

  

V ..............................................., dňa ............................2020 podpis štatutárneho zástupcu 
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Príloha č. 3 

                                                                                                    

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

 
predložené v rámci zákazky 

 

 

Oprava komunikácií III. a IV. triedy v správe MČ Bratislava–Rača 

 

 

v zmysle § 32 ods. 1 f) zákona o verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

 

Dolupodpísaný,...................................................................................................... 

 

 

ako štatutárny zástupca – konateľ spoločnosti...........................................................  

 

 

IČO:.................................  

 

 

 

 

čestne vyhlasujem, že spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. 

 

 

 

 

 

V......................................, dňa........................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................................. 

                       Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                  Pečiatka 

 

 

 


