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Vec: Prieskum trhu – oprava poškodenej komunikácie DDaDSS Veľký Krtíš 
 

      
 

     Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš v súlade 
s ustanoveniami zákona č. 34/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Príkazu 
predsedu BBSK č. 005/2014/ODDIVO k zabezpečeniu jednotného postupu procesu 
verejného obstarávania realizuje prieskum trhu na stavebnú akciu 
 
„Oprava poškodenej príjazdovej komunikácie  v areály DDaDSS Veľký Krtíš“   
 
1. Kontaktná osoba: 

 
Mgr. Žilík Dušan 
Telefón: 047 4830462 
E- mail: zilikdd@stonline.sk 

 
2. Predmet zákazky: 

Oprava poškodenej príjazdovej komunikácie  v areály DDaDSS Veľký 
Krtíš 
 

3. Opis predmetu zákazky 
 

     Pod komunikáciou je dutina vytvorená sadaním a odplavením podkladovej zeminy 
až do hĺbky dvoch metrov, viditeľné poškodenie je o ploche asi 3 x 3,5-4 metre, 
presný rozsah bude možné zistiť až po odkrytí asfaltovej a betónovej vrstvy 
poškodenej komunikácie. Poškodenie komunikácie je pravdepodobne spôsobené  
dlhodobým pôsobením podzemných a dažďových vôd, pričom podkladová zemina 
bola postupne splavovaná do kanalizácie pod komunikáciou. Pod poškodenou  
komunikáciou vedie kanalizačná prípojka a tiež hlavná plynová prípojka na 
hospodársku časť zariadenia /kotolňa, kuchyňa/. V súčasnom stave je poškodená 
časť komunikácie označená a ohraničená zábranami tak, aby nedošlo k ďalšiemu 
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poškodzovaniu vozovky vozidlami, prípadne prepadu podmytej komunikácie 
zaťažením vozidlami, a aby nedošlo k úrazu osôb pádom do otvoru v komunikácii. 
     Pri odstraňovaní poruchy komunikácie je potrebné previesť výrez a odstránenie 
asfaltu a podkladového betónu nad podplavenou časťou komunikácie, zabezpečenie 
plynového potrubia, odstránenie uvoľnenej podkladovej zeminy, postupné 
zasypávanie podkladu kameňom a jeho zhutňovanie po vrstvách, obsyp plynového 
potrubia pieskom a jeho označenie,  betonáž podkladového betónu zo železnou 
sieťovinou a zhotovenie asfaltovej vrstvy komunikácie. 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky je 2660,- € bez DPH      

 
5. Podmienky účasti uchádzačov: 

5.1 Povinné predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať 
službu, alebo uskutočňovať stavebné práce v predmete zákazky. 

 
6. Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady podľa bodu č. 5 tejto 
výzvy. 

 
7. Obhliadka miesta zákazky: 

Obhliadku miesta zákazky je možné uskutočniť v pracovné dni od 7,00 do 
14,00 hodiny. 
 

8. Spôsob určenia ceny:         
- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená 

podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o  cenách v  znení  neskorších predpisov. 
- uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  
- ak uchádzač: 
a)  je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 

ponukovú (zmluvnú) cenu uvedie v zložení: 
   - navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
   - sadzba  DPH a výška  DPH, 
   - navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 
b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 
 

 8.1  Uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky. 
 
9. Kritéria na hodnotenie ponúk 

Kritériom  na  hodnotenie  ponúk  je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR 
vrátane DPH na kompletný predmet zákazky  
Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou 
(zmluvnou) cenou v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre 
verejného obstarávateľa najvýhodnejšia ponuka.  
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10. Predloženie ponúk: 
10.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť 
v lehote na predkladanie ponúk  
10.2. Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného 

obstarávateľa. 
10.3 V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej 

prevzatí. 
10.4 Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 26.09.2014 o 13,00 hod..  Ponuky 
predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené . 
10.5 Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom 

jazyku 
 
11.  Doplňujúce informácie: 
11.2. Vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 29.09.2014 
11.3. Výsledkom  súťaže  bude  zmluva  na   predmet  zákazky   uzatvorená   medzi 

objednávateľom a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú 
prerokované s úspešným uchádzačom.  

 
12.  Vyhradenie práva: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa 
zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO, 
b)  neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie 
ako je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne 
bude použitý postup zadávania zákazky zrušený. 
 
 

 
 
 
 
 
     Mgr. Júlia Černajová 
     riaditeľka 
 


