
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : 

„Montáž odvodňovacieho potrubia DN 160 - Súťažná ul. 1 
a Výmenu uličnej vpuste - Oravská ul. 4" 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Sídlo: Mierová ul.21 
PSČ : 827 05 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
Štát: Slovenská republika 
IČO: 603 155 
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Szókeová 
Telefón: +421 2 48 284 502 
e-mail : alexandra.szokeova@ruzinov.sk 

2) Typ zmluvy: 
Objednávka 

3) Miesto a termín dodania: 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Termín dodania 11/2012 

4) Predmet zákazky: 
Montáž odvodňovacieho potrubia DN 160 - Súťažná ul. 1 
Výmena uličnej vpuste Oravská ul. 4 

4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
viď. Príloha 

5) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: 
Je možné cenovú ponuku rozdeliť 

6) Variantné riešenie 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú 

7) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
do 15.11.2012 

8) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
Dňa 2.10.2012 do 10:00 hod. 

mailto:alexandra.szokeova@ruzinov.sk


Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo 
osobne na tú istú adresu. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR bez DPH. 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s výrobou a dodávkou zákazky. 
Objednávku vystaví verejný obstarávate!' úspešnému uchádzačovi. 

9) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávatelá formou 
bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia. Verejný obstarávate!' zálohu neposkytuje. 

10) Kritéria na hodnotenie ponúk 
Najnižšia cena v EUR bez DPH 

11) Ďalšie informácie: 

Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1. tejto výzvy. 

Príloha: 
Návrh na plnenie kritérií 



Príloha 

Návrh na plnenie kritérií 

Verejný obstarávate!': 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová ul.21 
827 05 Bratislava 

Názov predmetu zákazky: 

Montáž odvodňovacieho potrubia DN 160 - Súťažná ul. 1 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: 

Cena bez DPH v €: 

P.Č. Popis MJ Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkom 

1 2 3 4 5 6 

Práce a d o d á v k y H S V 

Zemné práce - kanalizácia a vodovod 

1 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 4,000 

2 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 ručne m3 8,800 

3 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 bagrom m3 24,400 

4 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 20,000 

5 Montáž, demontáž paženia príložného m2 22,400 

6 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 15,600 

7 Dodávka zásypového materiálu - netriedený štrk m3 15,600 

8 
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny m3 2,800 

9 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 1,600 

10 Piesok technický K P 012-A 0-4 t 7,040 

Rúrové vedenie - kanalizácia a vodovod 

11 
Montáž potrubia z rúrok z tvrdého P V C tesnených 
gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm m 5,000 

12 Tlakové rúry P V C - U hrdlované DN160 m 5,000 

13 Napojenie na hlavnú kanalizáciu ks 1,000 

14 Vŕtanie do betónovej rúry DN160 ks 1,000 

15 Montáž uličného vpustu s mrežami ks 1,000 

16 Uličná vpust' s mrežami ks 1,000 

Ostatné 



17 Zarezanie betónu m 35,000 

18 Vybúranie vrstiev komunikácie - asfalt+betón m3 4,200 

19 Naloženie sute t 29,700 

20 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku kom 1,000 

21 Zabetónovanie betónových konštrukcií m3 2,800 

22 Rohož Kari ks 1,000 

23 
Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske 
siete liatym asfaltom hr.20 až 40 mm m2 4,000 

24 
Riadené horizont, vŕtanie v hor. tr.1-4 pre pretlač P E 
rúr v hí. do 6m, vonk. priem.cez125 do160mm m 5,000 

cena spolu bez DPH 

cena spolu s DPH 

V dňa 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 
pečiatka 



Návrh na plnenie kritérií 

Verejný obstarávate!': 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová ul.21 
827 05 Bratislava 

Názov predmetu zákazky: 
Výmena uličnej vpuste Oravská ulica 4 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: 

Cena bez DPH v €: 

P.Č. Popis MJ Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

Zemné práce - kanalizácia a vodovod 

1 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 2,000 

2 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 ručne m3 11,200 

3 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 11,200 

4 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 8,800 

5 
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny m3 1,600 

6 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm m3 0,800 

7 Piesok technický triedený 0/4 t 3,840 

Rúrové vedenie - kanalizácia a v o d o v o d 

8 Demontáž uličnej vpuste ks 1,000 

9 Montáž uličnej vpuste ks 1,000 

10 Uličná vpust komplet ks 1,000 

11 Vybúranie otvoru do šachty ks 1,000 

Ostatné 

12 Zarezanie betónu + asfalt m 10,000 

13 Vybúranie vrstie komunikácie - asfalt+betón m3 2,800 

14 Zabetónovanie betónových konštrukcí m3 2,400 

15 
Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske 
siete liatym asfaltom hr.20 až 40 mm m2 8,000 

16 Rohož Kari kus 2,000 

17 Naloženie vybúraných hmôt alebo konštrukcií t 4,480 

18 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku kom 1,000 



cena spolu bez DPH 

cena spolu s DPH 

V dňa 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 
pečiatka 


