
Výzva na predkladanie ponúk    
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Obec Bernolákovo 
v zastúpení: Mgr. Richard Červienka 
IČO: 00304662 
Kontaktná osoba: Erik Mihalský 
Adresa: Hlavná 111, 900 27  Bernolákovo 
Telefón: 0918915718 

 Adresa na elektronický styk: mihalsky@bernolakovo.sk 

  2.  Typ zmluvy: Zmluva o dielo  
 

  3. Názov zákazky: „Chodníky" 
 

  4. Opis zákazky: Vybudovanie chodníkov v obci 
    
  5.  Miesto dodania zákazky: Intravilán obce  
  
  6.  Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :  45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 
 

  7.   Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa 
 

  8.  Lehota výstavby:  1 mesiac 
 

  9.  Predpokladaná hodnota zákazky :  54166 € bez DPH   
 

10. Hlavné podmienky financovania: Obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať po ukončení prác formou bezhotovostného platobného styku v 
lehote splatnosti faktúry 14 kalendárnych dní odo dňa  jej doručenia. Ukončením prác sa 
rozumie odovzdanie technickej dokumentácie  a preberacieho protokolu.  

 

11.  Podmienky účasti uchádzačov: Ponuky uchádzačov musia obsahovať: 
 - výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra SR, v ktorom bude zapísaný 

 predmet činnosti prislúchajúci predmetu zákazky + register partnera verejného sektora 
 - vyplnený výkaz-výmer  
 - návrh zmluvy podpísaný štatutárom 
 

12.  Lehota na predkladanie ponúk: 21.3.2017 
 

13.  Doručenie ponúk: Ponuky je možné zasielať poštou v zalepenej obálke označenej heslom 
„Chodníky“- neotvárať,  príp. mailom na kontakty uvedené v bode 1. 

 

14.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH /za 1 celok/, referencie 
 

15.  Ďalšie informácie: Položky vo výkaz-výmere tvoria jeden celok, požaduje sa uviesť cenu za 
tento celok. Rozsah diela bude závisieť od ceny úspešného uchádzača a prostriedkov 
objednávateľa (uvedené v bode 9). Dielo musí byť zhotovené v súlade s  príslušnými STN, 
s úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo v súlade s touto výzvou a cenovou 
ponukou víťazného uchádzača.   

 
 
 

V Bernolákove 14.3.2017                                                           Mgr. Richard Červienka 

          starosta obce 



Objednávateľ:                                                                                                                                                                     Zhotoviteľ:

Názov: Obec Bernolákovo Názov:
Sídlo: Hlavná 111, 900 27  Bernolákovo Sídlo:

IČO:  304662 IČO: 
DIČ: 

Zákazka: Chodníky

Jednotková CENA SPOLU 
cena (bez DPH) (bez DPH)

ZEMNÉ PRÁCE
1. Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 1 0,00 0,00
2. Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t m2 1 0,00 0,00
3. Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t m 2 0,00 0,00

KOMUNIKÁCIE
4. Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestrením, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm m2 1 0,00 0,00
5. Podklad zo štrkodrviny s rozpretrením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm m2 1 0,00 0,00
6. Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 m2 1 0,00 0,00
7. Dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/20, 20/20, 30/20, 30/30) Semmelrock citytop alebo ekvivalent m2 1 0,00 0,00

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE-BÚRANIE
8. Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. prostého tr. C 12/15 s boč. oporou m 2 0,00 0,00
9. Obrubník parkový 50x20x5, sivý (Premac alebo ekvivalent) ks 2,02 0,00 0,00
10. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku t 0,403 0,00 0,00
11. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 8,55 0,00 0,00

PRESUN HMOT HSV
12. Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu t 0,858 0,00 0,00
13. Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým t 0,858 0,00 0,00

Cena bez DPH 0,00
DPH 0,00
Celková cena s DPH 0,00

Výkaz výmer 

MnožstvoMJPopis položkyP. č.
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