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Váš list číslo / zo dňa  Naše číslo  Vybavuje / linka              Malacky 

   ÚVaŽP/1633/2018/Chr  Ing. Chrenko  034/7966164  26.03.2018 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE  PONUKY – ZASLANIE 

 

JT111LND909010949i Vás požiadať o predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác s názvom 

„Oprava výtlkov miestnych komunikácií v meste Malacky“. 

 V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie  ponuky v rámci prieskumu trhu.  

 Veríme, že sa  procesu  verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú  

ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

 

 

 

 

 S pozdravom 

                                          .........................………………………............................             

                                                               Ing. Tomislav Chrenko, referent ÚVaŽP 

 

 

Prílohy: Výzva 
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Príloha č.1 

 
 

V   Ý   Z   V  A 
zákazka  

podľa § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  o zmene a doplnení niektorých 
zákonov na uskutočnenie stavebných prác s názvom 

 
„Oprava výtlkov miestnych komunikácií v meste Malacky“. 

 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Mesto Malacky 

Sídlo: Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky 

IČO: 00304913 

Telefón: 034/ 796 6164 

Fax: 034/ 796 6152 

Stránkové hodiny : Pon. - Štv.: 08:00 – 15:30 hod,  

                                Pia.:            08:00 – 13:00 hod.  

Kontaktná osoba:  Ing. Tomislav Chrenko 

e-mail: tomislav.chrenko@malacky.sk 

 

2.  Typ  zmluvy:  

      Zmluva o dielo  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky:   

      Malacky, miestne komunikácie  

 

4.  Termín realizácie predmetu zákazky:  

 15.04.2018 – 31.07.2018 
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5.   Predpokladaná hodnota zákazky:  

72 000,- € bez DPH 

 

6.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky za 1t použitého materiálu na opravu 

výtlkov miestnych komunikácií a chodníkov v meste Malacky s použitím zmesí asfaltového betónu 

s veľkosťou zrna do 11 mm vrátane. Požiadavky na výber materiálových zložiek a výslednej zmesi musia 

spĺňať požiadavky harmonizovanej STN EN 13108-1. Asfaltový betón (AC) musí mať vyhlásené zhody 

a musí byť označený značkou CE. Hrubé drobné kamenivo a prídavná kamenná múčka použitá na výrobu 

asfaltového betónu musí spĺňať požiadavky STN EN 13043. Ako spojivo sa na výrobu asfaltového betónu 

musí použiť cestný asfalt alebo modifikovaný asfalt. Cestný asfalt musí vyhovovať STN EN 12591, 

modifikovaný asfalt STN EN 14023. Oprava výtlkov s použitím asfaltom obaľovaných zmesí zahŕňa tieto 

práce: zasekanie alebo zarezanie okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov, odstránenie 

úlomkov uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenie poškodeného miesta od zostatkov zmesí, nánosov 

a pod., spojovací postrek asfaltom alebo asfaltovou emulziou, vyplnenie výtlku asfaltom obaľovanou 

zmesou, zhutnenie rozprestrenej asfaltovej zmesi. Nerovné okraje výtlku v obrusnej vrstve sa musia 

zasekať do pravidelného tvaru. Ak obrusná vrstva krytu v najbližšom okolí výtlku nie je spojená s ložnou 

vrstvou, treba túto odstrániť aj v tom prípade, ak nebola poškodená. Všetky úlomky, odrezky 

z poškodenej vozovky treba odstrániť, uvoľnené kamenné zrná, nános piesku hliny treba vymiesť, ak 

treba tak aj vymyť tlakovou vodou a vysušiť prúdom stlačeného vzduchu. Spojovacím postrekom sa 

zlepší spojenie materiálu vo výtlku so starou zmesou vrstvy. Na spojenie (zlepenie) asfaltovej vrstvy 

s podkladom bude použitý spojovací postrek. Spojivo na výrobu postreku musí spĺňať požiadavky normy: 

- asfalt – STN EN 12591 alebo STN EN 14023; - emulzia – STN EN 13808. Spojivo na výrobu postreku 

musí mať vyhlásené zhody a musí byť označené značkou CE. Uchádzač je povinný pri výkone prác 

v lokalitách mesta Malacky používať prenosné dopravné značenie v zmysle zákona NR SR o premávke na 

pozemných komunikáciách č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 9/2009 Z. z..  

Navrhovaná cena bude stanovená podľa špecifikácie prác pre vyhodnotenie cenovej časti ponuky, ktorá 

tvorí prílohu č. 1 (t. j. súčet 2. položiek popisu prác) tejto výzvy, ako súčet všetkých položiek 

jednotkových cien, podpísanú uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača 

podľa stanoveného kritéria, ktorým je najnižšia cena s uvedením ceny bez DPH, výška DPH, cena celkom 

s DPH v eurách, ktorá je súčasťou zmluvy o dielo.  

Predmet obstarávania bude zhotoviteľom realizovaný podľa požiadaviek a pokynov verejného 

obstarávateľa na základe písomnej, telefonickej požiadavky v mesačných intervaloch (vystavenej 

objednávky), v letnom období pre rok 2018, s nástupom na výkon prác do 24 hodín od nahlásenia 
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verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ bude pri realizácii vykonávať kontrolu plnenia diela min. 

1 x denne za prítomnosti zhotoviteľa a zodpovednej osoby verejného obstarávateľa. 

 

 

7.  Variantné riešenie:   

Nepovoľuje sa. 

 
 
8.   Uplynutie lehoty na predkladanie  ponúk:  

a) dňa 06.04.2018 do 11:30 hod. 

b) doručenie v listinnej podobe poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo osobne do 
podateľne na tej istej adrese,    

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v  € ( bez DPH, vrátane DPH),   

d) ponuka bude označená  „Ponuka/ÚVaŽP – Oprava výtlkov miestnych komunikácií v meste 
Malacky –  NEOTVÁRAŤ!“, 

e)  ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten predloží verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi. 

 

 

 

 

 

9.   Určenie podmienok účasti  

Predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (postačuje kópia). 

 

 

10. Podmienky financovania:  

      Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 
 
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

- cena bez DPH  
 

V prípade že niektorí uchádzač nie je platca DPH, vyhodnocovať sa budú ceny s DPH. 
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12. Iné: 

   -  verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak ich obsah a  rozsah sa 

bude odchyľovať od vyhlásených podmienok verejného obstarávania a ak ceny v ponukách budú 

prevyšovať predpokladané finančné náklady. 

 
-   všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu ponuku z 

predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky. 

 

Malacky, dňa 26.03.2018 

 

 

 

                                            .........................………………………............................             

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 

                      /primátor mesta/ 

 


