
 

 

 

 

Obec Komárany 
Obecný úrad Komárany  č. 136,  PSČ : 093 01  
IĆO: 00332488   +421 574422126   +421 574887130    ocu@komarany.sk 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Výzva na predloženie ponuky  
(zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov) 

______________________________________________________________________ 

 
1.   Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/20015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”):  

Názov verejného obstarávateľa : Obec Komárany  
Sídlo: Obecný úrad Komárany č. 136, PSČ : 093 01 

Štatutárny zástupca:  

IČO: 00332488         

DIČ: 2020630128         

Tel.: + 421 574422126          

E-mail: ocu@komarany.sk  

      Kontaktná osoba pre styk so záujemcami :  

      RNDr. Vladimír Hričák, č.t. : +421 908876739, mail : hricak.vlado@gmail.com 
2.    Názov predmetu obstarávania (zákazky) :  

     Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, zlepšenie vzhľadu obce Komárany 
     Vetva D 

          Číselný kód – slovník CPV :   Hlavný predmet : 45233233-8 Obnova povrchu vozoviek 
3.    Typ zmluvy : Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka 

4.    Predpokladaná hodnota zákazky  (cena bez DPH) : 38 446,07 € 
5.    Miesto dodania : Intravilán obce Komárany  
6.    Opis predmetu obstarávania : 

Rekonštrukcia existujúcej komunikácií. Obnova  bude zrealizovaná formou rekonštrukcie  - zosilnením živičnej úpravy 
jestvujúceho asfaltového krytu s  výškovou úpravou kanalizačných šácht .  V zmysle uvedeného bol spracovaný výkaz 
výmer – v prílohe : 

7.   Spôsob funancovania : Z dotáciíi a rozpočtu obce, preddávok obstarávateľ neposkytne. 
8.   Lehota na predkladanie ponúk :  

-  doručiť na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. poštou  alebo osobne v pracovných dňoch v čase od 8,00 

do 15,00 hod. najneskôr do 21.05.2018 (pondelok do 15,00 hod.). 

9.   Spôsob stanovenia ceny :  
       Cena za realizáciu predmetu obstarávania musí byť v ponuke špecifikovaná v zmysle zák.č.18/1996 Z. z. o cenách ako 

cena pevná, úplná a nemenná. Cenu musí uchádzač uviesť ako celkovú cenu predmetu obstarávania, ktorá zahŕňa všetky 
náklady súvisiace s realizáciou predmetu obstarávania. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej 
zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska 
uskutočnenia prác. Ceny budú vyjadrené v  € (eurách) a budú platné počas trvania zmluvy. Ak je uchádzač platcom dane z 
pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení : navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
sadzba DPH a výška DPH  a navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v 
Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke 
upozorní. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je prílohou súťažných podkladov podľa objektovej 
skladby a to tak, že ocení jednotlivé položky výkazu výmer Uchádzač musí v cene uviesť pre každú požadovanú položku 
jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva 
uvedeného vo výkaze výmer. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb. 

10   Kritéria na vyhodnotenie ponúk  : Najnižššia celková cena zákazky s DPH 

 
V Komáranoch,  dňa 11.05.2018                                                                                                 
 
                                                                                               Jana Kráľová, starostka obce 
 
Príloha : Výkaz výmer 
                Vzorový priečny rez  
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Výkaz výmer 

Stavba:  Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, zlepšenie vzhľadu obce Komárany 

 Objekt:  Vetva D 
                     Objednávateľ: Obec Komárany     

Zhotoviteľ:  
 

 Spracoval:  
 Miesto:  Komárany  Dátum:  
 

 

        

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

  

HSV Práce a dodávky HSV    
    

  

1 Zemné práce    
    

1 001 122202201 
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre 
cesty, v hornine 3 do 100 m3    m3 142,000     

2 001 122202209 
Odkopávky a prekopávky nezapažené pre 
cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3    m3 142,000     

3 001 162201102 
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 
1-4 nad 20-50m    m3 127,000     

4 001 162401102 

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, do 100 m3 
na vzdialenosť do 2000 m    m3 127,000     

5 001 171101102 

Uloženie sypaniny do násypu súdržnej 
horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa 
Proctor-Standard    m3 15,000     

6 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3    m3 127,000     

7 001 181101102 
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so 
zhutnením    m2 304,500     

  

5 Komunikácie    
    

8 221 564752114 

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého 
drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 
180 mm    m2 304,500     

9 221 564861111 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a 
zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm    m2 304,500     

10 221 569811112 
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s 
rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 60 mm    m2 260,000     

11 221 569831111 
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s 
rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm    m2 68,000     

12 221 573211111 

Postrek asfaltový spojovací bez posypu 
kamenivom z asfaltu cestného v množstve 
od 0,50 do 0,70 kg/m2    m2 1494,500     

13 221 577154231 

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v 
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 
zhutnení hr. 60 mm    m2 1494,500     

14 221 577164331 

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná 
AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu 
tr. II, po zhutnení hr. 70 mm    m2 119,000     

15 221 577184431 

Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 L v pruhu 
š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 
zhutnení hr. 90 mm    m2 304,500     

  

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie    
    

16 221 938909311 

Odstránenie blata, prachu alebo hlineného 
nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. 
alebo asfalt.    m2 1190,000     



 

 

  

99 Presun hmôt HSV    
    

17 221 998225111 

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 
objektu    t 629,320     

   
Celkom    

     
 
 
 
 
 

 
 
 


