
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: „Oprava lokálnych porúch na komunikáciách“

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Mesto Svätý Jur

IČO 00304832

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Prostredná 29, 90021 Svätý Jur, SK

Kontaktná osoba Radana Majerníková, +421917717582, radana.majernikova@svatyjur.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: 10000,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: august 2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 29.7.2022 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU5pG82dZTiJxCmGlBR1Dr47
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Všeobecný opis zákazky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov Mesto Svätý Jur  
IČO: 00304832 
tel.: 02/49 202 301 
e-mail: msu@svatyjur.sk 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“). 

2. Názov: 

„Oprava lokálnych porúch na komunikáciách“ 

3. Miesto realizácie: 

Miestne cesty a účelové cesty v správe Mesta Svätý Jur. 

4. Podrobný popis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky sú: 

A) Asfaltobetón - Oprava jednotlivých výtlkov bude vykonaná zarezávaním hrán výtlkov, odstránením a odvezením porušených
konštrukčných vrstiev s dokonalým očistením jestvujúceho podkladu, vyčistením výtlku od vody, nečistôt, napenetrovaním, vyplnením výtlku
horúcou obalenou zmesou z asfaltového betónu (ako spojivo na výrobu asfaltového betónu sa použije cestný asfalt, ktorý musí vyhovovať
STN EN 12591, ktorý bude preukázaný na základe preukaznej skúšky (dodací list od výrobcu cestného asfaltu a certifikát výrobku) a zmes
bude zhutnená vibračným valcom, prípadne vibračnou doskou. Vlastnosti zmesi a spôsob realizácie musia zodpovedať TP 08/2011 –
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek, vydané ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja s
účinnosťou od 15.08. 2011. 

B) Cementobetón - Oprava jednotlivých výtlkov bude vykonaná zarezávaním hrán výtlkov, odstránením a odvezením porušených
konštrukčných vrstiev s dokonalým očistením jestvujúceho podkladu, vyčistením výtlku od vody, nečistôt, vyplnením výtlku zmesou

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU5pG82dZTiJxCmGlBR1Dr47


cestného betónu pevnostnej triedy CB III, (musí vyhovovať STN 736123), s KARI sieťou, ktorý bude preukázaný na základe preukaznej
skúšky (certifikát výrobku) a následne zmes uvibrovať 

C) Dlažba – Pri výtlkoch, nachádzajúcich sa na spevnených plochách s úpravou dláždenou, bude oprava vykonaná rozobratím dlažby,
rezaním betónu, odstránením a odvezením porušených konštrukčných vrstiev, zásyp vykonať vhodným nenamŕzavým materiálom s
dobrou možnosťou zhutňovania podľa platnej STN, zhutnenie štrkpiesku po vrstvách (max. 300 mm jedna vrstva), spätná betonáž a
spätná pokládka dlažby. Pri oprave dlažby bude zachovaný tvar a rozmery dlažby podľa pôvodného architektonického riešenia. 

Rozsah, druh a miesto vykonávania predmetu zákazky bude určovať verejný obstarávateľ, poverený zamestnanec Mestského úradu,
referátu cestného hospodárstva, vzhľadom na zaistenie bezpečného užívania pozemných komunikácií a na výšku finančných prostriedkov
v rozpočte verejného obstarávateľa. Súčasťou uskutočňovania predmetu zákazky je aj obstaranie a osadenie  dočasného zvislého
dopravného značenia v zmysle zákona  NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MV SR  č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pri obmedzení dopravy na pozemných komunikáciách, zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov
cestnej premávky na pozemných komunikáciách, zabezpečenie všetkých ďalších činností, ktoré súvisia s vykonávaním predmetu zákazky
ako sú spätná úprava dotknutých plôch, okamžité odstránenie všetkých odpadov vznikajúcich pri vykonávaní  predmetu zákazky alebo ako
jeho dôsledku a nakladanie s nimi v zmysle platnej legislatívy vrátane ich naloženia, premiestnenia, zloženia a poplatku za ich uskladnenie,
zaistenie ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení, dodanie certifikátov/vyhlásení zhody použitých
materiálov/výrobkov a. i. súvisiace. 

Záručná doba na príslušné dielo je min. 36 mesiacov. 

Verejný obstarávateľ požaduje v rámci cenovej ponuky predložiť cenu nasledovným spôsobom: 

1.  cena na 1m2 vysprávky- povrch AB (asfalto-betón), pri hĺbke výtlku do 5 cm, s uvedením celkovej ceny 
2. cena na 1m2 vysprávky – povrch AB (asfalto betón), pri hĺbke výtlku nad 5 cm, s uvedením celkovej ceny 
3. cena na 1m2 vysprávky – povrch CB (cementobetón), s uvedením celkovej ceny 
4. cena na 1m2 vysprávky povrchu dláždeného, vrátane materiálu 
5. cena za výškovú úpravu kanalizačných vpustí, 
6. cena za výškovú úpravu šupatiek. 

5. Rozsah predmetu zákazy 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite. Nie je prípustné rozdelenie predmetu
zákazky. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou bude variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa
naň hľadieť akoby nebolo predložené. 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku. 
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľom. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 10 000 Eur 

Predpokladaná hodnota zákazky je predpokladaná maximálna cena plnenia. Skutočná cena za uskutočnenie predmetu zákazky bude
závisieť od reálne vykonaného plnenia, ktoré bude uskutočňované na základe požiadaviek verejného obstarávateľa, referenta cestného
hospodárstva mesta Svätý Jur. 

7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania od uzavretia zmluvy (v dňoch, týždňoch, mesiacov): 

- Lehota začatia plnenia predmetu zákazky: August 2022 
- Lehota dodania predmetu zákazky do: 31.12.2022. 

8. Spôsob predloženia ponuky: 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky určené verejným
obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za predmet zákazky. 

10. Možnosť delenia predmetu zákazky: 

Nie 

11. Variantné riešenie: 

Neumožňuje sa. 

12. Obsah ponuky: 

• Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom v prieskume, podpísané  uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, 
• Čestné vyhlásenie, že spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
• Referencie za posledné tri roky – akcie podobného typu, 



• Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 

Bez návrhu zmluvy, formou objednávky. 

2. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

Preddavky verejný obstarávateľ neposkytuje, úhrada bude 30 dní po odsúhlasení vykonaných prác. 

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči
verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup
zadávania zákazky. 

3. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky je predpokladaná maximálna cena plnenia. Skutočná cena za uskutočnenie predmetu zákazky bude
závisieť od reálne vykonaného plnenia, ktoré bude uskutočňované na základe požiadaviek verejného obstarávateľa, referenta cestného
hospodárstva mesta Svätý Jur. 

V cene uchádzač zahrnie všetky náklady spojené so zabezpečením a odovzdaním predmetu obstarávania uvedenej v tejto výzve. 

Cenu žiadame stanoviť s vyšpecifikovaním obsahu požadovaných položiek. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Súčasne na túto skutočnosť (že nie je platcom DPH) v
ponuke upozorní. 

Ponuka musí obsahovať: 

- celková cena s DPH 
- cena bez DPH

Ostatné podmienky

1. Vysvetľovanie: 

Záujemca/uchádzač môže žiadať o vysvetlenie informácii potrebných na vypracovanie ponuky  vrátane všetkých príloh - tieto dokumenty
až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie
záujemcu/uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu na
predkladanie ponúk. 

2. Konflikt záujmov: 

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky. 

3. Dôvernosť a ochrana osobných údajov: 

- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Register partnerov verejného sektora: 

Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy,
nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety musí byť
naplnená po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. 

5. Zrušenie zákazky: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak: 



- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať. 
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradených. 
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na
základe podnetov od uchádzačov.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky: 

Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom. Ak cenová ponuka
bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do
slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. 

Obsah ponuky: 

• Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom v prieskume, podpísané  uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača 
• Čestné vyhlásenie, že spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
• Referencie za posledné tri roky – akcie podobného typu 
• Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov 
• Cenová ponuka 

2. Vyhodnotenie ponúk 

- Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom vyššie resp. v súlade ostatnými ustanoveniami výzvy na predkladanie ponúk (resp.
chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk. 
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s výzvou na predkladanie ponúk, budú zoradené do poradia, pričom na prvom
mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu
cenu. 
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí. 
- Obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 cena na 1m2 vysprávky- povrch AB (asfalto-betón), pri hĺbke výtlku do 5 cm, s uvedením celkovej ceny s DPH 1,0 m2

2 cena na 1m2 vysprávky – povrch AB (asfalto betón), pri hĺbke výtlku nad 5 cm, s uvedením celkovej ceny , s DPH 1,0 m2

3 cena na 1m2 vysprávky – povrch CB (cementobetón), s uvedením celkovej ceny, s DPH 1,0 m2

4 cena na 1m2 vysprávky povrchu dláždeného, vrátane materiálu, s uvedením celkovej ceny, s DPH 1,0 m2

5 cena za výškovú úpravu kanalizačných vpustí, s DPH 1,0 ks

6 cena za výškovú úpravu šupatiek, s DPH 1,0 ks


