
  
Obec Gyňov 

Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov 

 

 

 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
Zákazka zadávaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

 
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  
 
Názov organizácie: Obec Gyňov 
Adresa organizácie: Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov 
IČO: 00324159 
Krajina: Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie: www.obecgynov.sk 
Kontaktné miesto: Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov 
Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Vargová, t. č. 0911 705 776 
E-mail: gynov@stonline.sk  
 
 
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy. 
 
II. OPIS  
 
Názov zákazky: : „Gyňov – parkovisko pri MŠ“ 
 
Druh zákazky:  Tovary a služby 
   CVP: 45000000-7 – stavebné práce 
   

   
 
Opis zákazky: 
 

Predmetom zákazky je výstavba parkoviska pri MŠ v Gyňove.  

 
Predmetom zákazky je výstavba parkoviska pre 6 osobných motorových vozidiel s kolmým státim, s celkovou 

plochou cca 210 m2 na parc. C-KN č. 363/16 v k.ú.Gyňov, na ulici Malogyňovskej č. 13, v jestvujúcom zelenom 

páse, vedľa Materskej školy. Parkovisko je navrhované s povrchovou úpravou asfaltový betón, hr. 4 cm. 

Súčasťou stavby je trativod z drenážnych rúrok bez lôžka a osadenie cestných obrubníkov. Súčasťou realizácie 

diela je aj oplotenie parkoviska s osadením brány. Ďalší rozsah diela je daný položkovitým výkazom výmer. 
 
Opis predmetu zákazky a rozsah je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 15 500 € bez DPH 
 
Miesto dodania predmetu zákazky: k.ú. obce Gyňov, intravilán, MŠ Gyňov, Malogyňovská 13, 
 

Požadovaný termín realizácie:  do 30 dní od odoslania objednávky 

 

Obhliadka dodania predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu za účelom získania informácií 

pre spracovanie a predloženie ponuky. Záujemca môže prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy verejného 

obstarávateľa požiadať o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ pri vykonaní 

obhliadky miesta dodania predmetu zákazky dodrží princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania voči 

záujemcom.  

http://www.obecgynov.sk/


 
 

 
III. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
Uchádzač musí byť ku dňu predloženia ponuky oprávnený poskytnúť služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky.  
 
 
 
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
 
Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky (príloha č. 1) 
 
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím služby. Musí byť stanovaná v EUR 
s rozdelením na : cena v Eur bez DPH, čiastka DPH v EUR a celková cena v EUR s DPH. 
 
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie 
 
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
 
Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia: 
Ponuky musia byť predložené osobne, poštou alebo kuriérom. Ponuky treba predložiť v uzavretej obálke a označiť 
údajmi: 

a) Adresa verejného obstarávateľa: 
 

  Obec Gyňov, Obecný úrad 
  Čanianska 124/3 
  044 14 Gyňov 
 
b) Adresa uchádzača 
c) Označenie „Súťaž - NEOTVÁRAŤ“ 
d) Predmet zákazky: „Gyňov – parkovisko pri MŠ“ 
 
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť v termíne do  10.9.2018 do  10:00 hod.  

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a ostane neotvorená. 

 

Termín vyhodnotenia ponúk: 10.9.2018 o  12:00 hod. 

 

V. OBSAH PONUKY 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
 

 príloha č. 1  
 vyplnená príloha č. 2 
 doklad o oprávnení podnikať - fotokópia 

 
 
 
VI. KRITÉRIA VYHODNOTENIA PONÚK 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvýhodnejšia ponuka z hľadiska najnižšej celkovej ceny za dodanie predmetu 

zákazky s DPH v EUR za celý predmet zákazky. 

 

Spôsob vyhodnotenia ponúk: 

 

Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorý po vyhodnotení splnenia podmienok týkajúcich sa zákazky špecifikovaných 

v bode III. až V. predložených ponúk predloží najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska najnižšej celkovej hodnoty s DPH/bez 

DPH (s ohľadom na to či uchádzač je alebo nie je platcom DPH).  

  

 



 

VII. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

 

Verejný obstarávateľ doručí každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Ostatným oznámi, že ich ponuka 

neuspela. 

 
 
VIII. OBCHODNÉ PODMIENKY 
 
 
Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného 
poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytne 
preddavok, ani zálohovú platbu.  
 
 
  
Dátum vystavenia výzvy: 27.8.2019  
Termín predkladania ponúk: 10.9.2019 do  10:00 hod. 

 
 
 
 
Prílohy:  

1. Špecifikácia predmetu zákazky – Rozpočet s výkazom výmer 
2. Návrh na plnenie kritéria  

 
 
 
 
 
 
 
    
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky   ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER 

Stavba:   Gyňov - parkovisko pri MŠ     
Objekt:    MŠ Gyňov, Malogyňovská 13     
   

    

     
Objednávateľ:   Obec Gyňov      

Zhotoviteľ:      Spracoval:    

Miesto:  Gyňov 

  

Dátum:    

 

       

Č. Kód položky Popis MJ 
Množstvo 

celkom 

Cena 

jednotková 

Cena celkom bez 

DPH 

       

 HSV Práce a dodávky HSV        

 1 Zemné práce        

1 122201101 
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3 m3 90,750   

2 122201109 
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám 
za lepivosť horniny 3 m3 90,750   

3 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3 m3 17,640   

4 132201109 
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh, š. do 600 mm 
zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 m3 17,640   

5 162501102 
Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z 
horniny, tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 108,390   

6 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 108,390   

7 175101102 
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny  m3 4,680   

8 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1 až 4 so zhutnením  m2 197,500   

       

 2 Zakladanie     

9 212755116 
Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútor. priem. rúrok 
160 mm m 19,500   

10 274271303 
Murivo základových pásov (m3)  50x30x25 s betónovou 
výplňou C 16/20, hr. 300 mm m3 4,050   

11 595120000400 Tvárnica debniaca 300x500x250 mm ks 108,000   

12 274313612 Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 m3 4,320   

       

 5 Komunikácie     

13 564762111 
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného, veľ. 
32,63 mm (vybr. štrk) po zhutnení 200 mm m2 197,500   

14 564851113 
Podklad zo štrkoviny z rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 170 mm m2 197,500   

15 577134231 
Asfaltový betón, vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m 
s nemodifik. asfaltu tr. 2, po zhutnení HR 40 mm m2 197,500   

16 577134331 

Asfaltový betón, vrstva obrusná  alebo ložná AC 16  v 
pruhu š. do 3 m s nemodifik. asfaltu tr. 2, po zhutnení HR 
40 mm m2 197,500   

17 596811310 
Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z 
kameniva  m2 51,650   

18 592460010600 Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá m2 56,815   

       



 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie     

19 916361112 
Osadenie cestného obrubníka betónového, ležatého do 
lôžka z betónu, prostého tr. C, 16/20 s bočnou oporou m 13,000   

20 592170002200 Obrubník cestný, 1000x150x260 mm ks 13,000   

21 916561112 
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka, betón., 
do lôžka z bet. prost. tr. C 16/20 s bočnou oporou m 26,000   

22 592170001800 Obrubník parkový, 1000x50x200 mm, sivá ks 26,000   

23 918101112 
Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných 
kociek z betónu prostého tr. C 16/20 m3 2,662   

24 919411111 
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 
mm ks 2,000   

25 919511111 Zhotovenie priepustu z rúr betónových, DN 300 m 10,000   

26 592210005200 Rúra betónová, vnút. priemer 300 mm, dl. 1000 mm ks 10,000   

27 919735112 
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hl. 
nad 50 do 100 mm  m 10,000   

       

 99 Presun hmôt HSV     

28 998225111 
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom 
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 263,948   

       

 PSV Práce a dodávky PSV     

 767 Konštrukcie doplnkové kovové     

29 767911120 Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m m 32,500   

30 313290000200 
Pletivo poplastované, pletené, štvorhranné, oko 50 mm, 
drôt d 2,2 mm, 1,5x25 m, bez napínacieho drôtu  bal.  1,300   

31 767916560 Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m ks 17,000   

32 553510030400 
Stĺpik, výška do 3 m, poplastovaný z pozinkovanej oceli, 
pre panelový plotový systém ks 17,000   

33 767920120 
Montáž vrát. A vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky, 
2-4 m2 ks 1,000   

34 553510010100 
Bránka jednokrídlová, 1,0x2,00 m, úprava expoxizinok + 
polyester ks 1,000   

  Celkom    15 500 € 

              

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria 
 
 

Verejný obstarávateľ: 
Obec Gyňov, Obecný úrad, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov 

 
Postup obstarávania 353/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
 
Predmet zákazky: „Gyňov – parkovisko pri MŠ“ 
 

Predmetom zákazky je  výstavba parkoviska pri MŠ 

 
Podrobný opis predmetu zákazky je v Prílohe č. 1. 
 

PONUKA 
 
Dodávateľ:  

Sídlo:  

IČO:  

Kontaktná osoba:  

Telefón:  

E-mail:  

 
Návrh na plnenie kritérií 

 
 
 

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH               

DPH 20%  

Navrhovaná zmluvná cena s DPH  

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie iba navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH a poznámku, že nie je platcom DPH 
 
 
 
 

V ...................... dňa ........................ 
 
 
        ___________________________ 
                         dodávateľ 

 


