
 

 

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 – VETVY F, G A ČASŤ VETVY A 

 A REKONŠTRUKCIA ODVODŇOVACIEHO RIGOLU V OBCI KOMÁRANY 

           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) : 41 550,00 € 

5.    Miesto dodania : Intravilán obce Komárany  
6.    Opis predmetu obstarávania : 
6.1 Rekonštrukcia existujúcej komunikácií. Obnova  bude zrealizovaná formou rekonštrukcie  - 

zosilnením živičnej úpravy jestvujúceho asfaltového krytu s  výškovou úpravou kanalizačných 
šácht. Realizované budú vetvy F, G a časť vetvy A (cca 210 m. 

6.2  Odvodňovací rigol sa nachádza na parcele č. 566 v dĺžke cca 100,00 m. Dno rigola je riešené z 
betónovej žľabovky a betónových kociek, svah rigola je vyložený lomovým kameňom po oboch 
stranách, a je skoro kolmí. Cez rigol sú osadené betónové alebo oceľové lávky, ktoré 
zabezpečujú prístup k rodinným domom. V krajnici (medzi miestnou komunikáciou a 
odvodňovacím rigolom) je osadené oceľové trubkové zábradlie. Na niektorých miestach medzi 
betónovými tvarovkami prerastá burina. Svah rigola, hlavne na strane miestnej komunikácie, 
ktorý je riešený z lomového kameňa je na niektorých miestach narušený – uvoľnený kameň, na 
niektorých miestach je kameň úplne vypadaný. Poškodený alebo úplne rozrušený svah po oboch 
stranách je v celkovej dĺžke cca 85,00. Návrh rekonštrukcie uvažuje s opravou poškodených častí 
svahu rigola z lomového kameňa. V mieste kde sú kamene len uvoľnené, je potrebné tieto 
kamene vybrať až po kamene, ktoré pevne držia a následne tieto opätovne uložiť do cementovej 
malty a následným zatretím styčných škár. Prípadné medzery medzi kameňom a zemnou pláňou 
vyplniť v závislosti od medzery štrkopieskom alebo cementovou maltou. V miestach kde svah 
rigola je úplne rozrušený (vypadaný lomový kameň) je potrebné vypadané kamene odstrániť, 
očistiť od blata a nečistôt a odstrániť zosypanú zeminu pod úroveň dna rigola, tak aby bolo 
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možné zhotoviť nové štrkopieskové lôžko v hr. min. 100 mm a odstrániť prípadné uvoľnené 
kamene na okraji zosuvu. Po zhotovení nového štrkopieskového lôžka následne zrealizovať nový 
svah rigola s použitím pôvodného lomového kameňa. Kameň ukladať do maltového lôžka z 
cementovej malty s následným zatretím styčných škár z rubovej aj lícnej časti. V prípade, že to 
bude možné, lôžko z cementovej malty zrealizovať aj z rubovej časti. Po čiastočnom stuhnutí 
cementovej malty z rubovej strany medzeru medzi kameňom a zeminou postupne zasypávať a 
hutniť. 

 
Podrobná špecifikácia prác a dodávok je vo výkaze výmer tvoriacom  prílohu tejto výzvy    
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov : 

- Vetva F   17 položiek 
- Vetva G    5 položiek  
- Vetva A   18 položiek 

       Rekonštrukcia odvodňovaciego rigola  9 položiek  

 
7.   Spôsob funancovania : Z 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 26.06.2018 (utorok) do 
15,00 hod.) v zapečatenej obálke označenej heslom “Súťaž komunikácie” 

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 výzvy. 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 14.06.2018                                                                                                 
 
                                                                                               Jana Kráľová, starostka obce 
 
Prílohy :   Výkaz výmer 
                Situácia 
                Vzorové priečne rezy 


