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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  
 
 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) na : 

 
 

„Rekonštrukcia krytu pešieho chodníka na ul. Kozmon autická“ 
 
 
 

1) Identifikácia verejného obstarávate ľa:  
Názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Sídlo:   Mierová ul.21 
PSČ :   827 05 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
Štát : Slovenská republika 
IČO: 603 155 
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lištiak,  
Telefón: +421 2 48 284 207, 0905 432 511 
e-mail : vladimir.listiak@ruzinov.sk  
 

 
2) Typ zmluvy: 

       Zmluva o dielo.  
 

3) Miesto a termín dodania: 
Mestská časť Bratislava – Ružinov. 
Termín dodania november 2013 

 
4) Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je stavebná úprava jestvujúceho pešieho chodníka, ktorý by spĺňal 
kvalitatívne požiadavky na bezpečnú premávku chodcov.  
 
4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

- Vybúranie pôvodného krytu z liateho asfaltu v hrúbke 30-40 mm   
- Vybúranie podkladného betónu chodníka a jestvujúcich obrubníkov  
- Odstránenie jestvujúcej vozovky v šírke 300 mm pozdĺž obrubníkov  
- Rezanie asfaltového krytu a betónového podkladu vozovky  
- Odstránenie živičného krytu s naložením a odvozom 
- Odstránenie betónového podkladu s naložením a odvozom 
- Likvidácia vybúraných hmôt na skládku  - asfalt 
- Likvidácia vybúraných hmôt  na skládku – betón a obrubníkov 
- Dodávka a uloženie kolmého  obrubníka do betónového lôžka 
- Dodávka a pokládka vrstiev krytu chodníka, ktoré sú nasledovné:  

- asfaltový betón pre obrusnú vrstvu STN EN 13108-1 AC08   CA50/70,II,                                                               
hr.40 mm 

- podkladný betón STN EN 206-1/NA c 16/20-XO hr.120 mm 
- nestmelená vrstva zo štrkodrvy STN 73 6126 ŠD 31,5 Ge..hr.80 mmm 

- Dodávka a pokládka krytu vozovky , ktorá je nasledovná: 
- asfaltový betón pre obrusnú vrstvu   STN EN 13108-1 AC011, CA 50/70 hr. 

60 mm 
- spojovací postrek STN  73 6129....PS AEK     0,6 kg/m2      

Spojenie pôvodných a nových častí  vozovky je pomocou spojovacieho pásika 
DUNAFLEX.                   
Riešenie dopravy počas výstavby bude podľa projektu -plánu organizácie dopravy 
/POD/, ktorý dal vypracovať verejný obstarávateľ. 
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5)  Podmienky ú časti – požadované doklady odbornej spôsobilosti:  

Uchádzač preukáže, že je oprávnený vykonávať práce predložením  výpisu 
z obchodného registra, živnostenského listu.  
   

6) Hodnota zákazky bez DPH: 
Do 12 852-€ bez DPH (s DPH 20% 15 422 €) 

 
7) Možnos ť rozdelenie cenovej ponuky: 

      Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celkové   
       stavebné práce rekonštrukcie chodníka. 

 
8) Variantné riešenie: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú 
 
 9) Lehota na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky: 

Od 1.11.2013 do 30.11.2013  a v zmysle bodu 3 tejto výzvy. 
 

10) Lehota na predkladanie cenových ponúk: 
Do 29.10.2013  do 09:00 hod. 
Ponuku s vyplnenými prílohou č. 1 a 2 je potrebné doručiť  v uzavretej obálke 
s označením „Cenová ponuka – „Rekonštrukcia krytu pešieho chodní ka na ul. 
Kozmonautická“  “  NEOTVÁRA Ť  do podateľne na adresu:  
Mestská časť Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislav a 

      Ing. Vladimír Lištiak  
      Mierová 21,827 05 Bratislava 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová  ponuka  bude  obsahovať  cenu v EUR bez DPH, výška DPH, cena s DPH. Ak 
uchádzač nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí. 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s celkovou stavebnou rekonštrukciou 
chodníka. 

 
11) Zdroj finan čných prostriedkov a podmienky financovania 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa 
formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.  

 
12) Kritéria na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena  v EUR vrátane DPH za stavebné práce na rekonštrukcii krytu chodníka. 
Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe vyhodnotenia budú uchádzači 

vyzvaní k predloženiu nových cenových ponúk v elektronickej aukcii.   
 
 
13) Ďalšie informácie: 

13.1. Otváranie obálok s ponukami  sa z dôvodu uskutočnenia elektronickej aukcie 
uskutoční bez prítomnosti uchádzačov 

13.2 Po úplnom vyhodnotení ponúk bude zákazka pokračovať  elektronickou aukciou. 

13.3 Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní (súčasťou bude predložený postup 
elektronickej aukcie) všetci uchádzači, ktorí splnili požiadavky verejného obstarávateľa 
na predmet zákazky a ktorých ponuky boli vyhodnotené. 
 
13.4 Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Zmluvu uzatvorí verejný obstarávateľ  s uchádzačom ktorý ponúkne v elektronickej aukcii 
najnižšiu cenu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať neprimerane nízku cenu 
a osloví ďalších uchádzačov v poradí. 
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13.5 Verejný obstarávateľ ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením 
dôvodu a identifikáciu úspešného uchádzača (pozn. uchádzač si môže vytlačiť záverečný 
protokol v aukčnej sieni). 

  
13.6 Lehota viazanosti je do 15.11.2013 
 
Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1. tejto výzvy. 
   
Príloha: 
č. 1  Návrh na plnenie kritérií 
č. 2  Výkaz výmer 
 

 
 

    Dušan Pekár  
         starosta 
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Príloha č . 1 
Návrh na plnenie kritérií 

               
 
 

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

Názov predmetu zákazky: „„Rekonštrukcia krytu pešie ho chodníka na ul. 
Kozmonautická“ 

 
. 

              Obchodné meno, adresa alebo sídlo uch ádzača: 
 
 
 
 

 
Informácie o zodpovednej osobe pre realizáciu elekt ronickej aukcie :  
meno a priezvisko osoby:  
e-mailová  adresa : 
telefonický kontakt: 
 
Návrh na plnenie kritérií: 
 
1) Cena celkom za zákazku v EUR bez DPH: 
 
     DPH: 
 
    Cena celkom za zákazku v EUR s DPH: 
 
 
 
 
 
V...................................... dňa................... 
     
                                                   
                                                          .podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 
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č. 2  Výkaz výmer 

 
 

Výkaz výmer na stavebné práce pre „Rekonštrukciu kr ytu pešieho chodníka na ul.     
                 Kozmonautická“ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné stavby

Objekt:   SO 20 - Kozmonautická ulica

JKSO:   Dátum:   9.10.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

1 2 3 4 5 6 7 8

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 221 113106612
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v plo
nad 20 m2,  -0,26000t   m2 41,980

"odstránenie zámkovej dlažby"8,32   8,320
"rozobratie a znovu položenie - výšková úprava"33, 33,660

Súčet   41,980

2 221 113107141
Odstránenie  krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 
vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 178,300

3 221 113107142
Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 
50 do 100 mm,  -0,18100t   m2 28,940

4 221 113206111
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov 
alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t   m 95,600

5 221 113307131
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z bet
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 178,300

5 Komunikácie   

6 221 564821111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po 
zhutnení 80 mm   m2 178,300

7 R 573191122 Dodávka a montáž spojovacieho pásika Dunaflex   m 97,400

8 221 573211111
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2   m2 28,940

9 221 577131211 Betón asfaltový po zhutnení II. tr. ACo8-50/70, hr.40mm   m2 178,300

10 221 577151113 Betón asfaltový po zhutnení I.tr. ACo11-50/70,  hr. 60mm   m2 28,940

11 221 5811211111 Podkladná vrstva z cementobetónu hr.120 mm   m2 178,300

12 221 59691111 Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m m2 8,320

20,8*0,4  8,320

13 221 5969111111
Výšková úprava jestvujúcej zámkovej dlažby - položen
podsyp   m2 33,660

14 592 5921952030

Dlažba DLAŽBA PRE NEVIDIACICH DRÁŽKOVÁ

20x20x6 cm ČERVENÁ   m2 8,736

8,32*1,05  8,736

9 Ostatné konštrukcie   

15 221 9140011111
Osadenie a montáž dočastnej dopravnej značky na stľpik, 
stľp,konzolu alebo objekt na gum. podstavec   ks 17,000

16 221 91400111111 prekrytie TDZ (čierna lepiaca páska) - odhad ceny   ks 1,000

17 221 9140011111a
Demontáž dočastnej dopravnej značky na stľ
stľp,konzolu alebo objekt na gum. podstavec   ks 17,000

18 91400111112 Prenájom DZ základná veľkosť / 1 deň   ks 510,000

17*30  510,000

19 91400111113 Prenájom guového podstavca + upínky/ 1 deň   ks 510,000

17*30  510,000

20 221 917762111
Osadenie chodník. obrubníka betónového s opor
betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka   m 95,600
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ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   Vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné stavby

Objekt:   SO 20 - Kozmonautická ulica

JKSO:   Dátum:   9.10.2013

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom
Jednotková cena 

zadania
Celková cena 

zadania

1 2 3 4 5 6 7 8

21 592 5921745101 Obrubník betónový 150/250/1000 bez skosenia   ks 100,380

95,6*1,05  100,380

22 221 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky nad 50 do 100 mm   m 97,400

23 013 97908111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 t 79,304

"asfalt"17,473+5,238   22,711

"obrubniky"13,862   13,862

"zamkova dlažba"2,613   2,613
"vybúranie betónovej vrstvy chodníka"40,1 40,118

Súčet   79,304

24 013 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ď
1 km   t 622,979

"obrubniky"13,862*34   471,308

"asfalt"17,473+5,238   22,711

"zamkova dlažba"2,613*34   88,842
"vybúranie betónovej vrstvy chodníka"40,1 40,118

Súčet   622,979

25 R 979-1
Prípadné odťahovanie vozidiel porušujúce ustanovenia 
dopravných pravidiel, ktoré tvoria prekážku pri realizácií   ks 0,000

26 R 979-PC002 Poplatok za skladovanie asfaltovej su t 22,711

"asfalt"17,473+5,238 22,711

27 R 979-PC003 Poplatok za skladovanie betón t 56,593

"obrubniky"13,862   13,862

"zamkova dlažba"2,613   2,613
"vybúranie betónovej vrstvy chodníka"40,1 40,118

Súčet   56,593

99 Presun hmôt HSV   

28 221 998225111
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s kry
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu   t 143,528

Celkom   
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