
 

M E S T O  N E M Š O V Á 
M E S T S K Ý  Ú R A D  

ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

pre zákazku s nízkou hodnotou 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“)  
 

1. Verejný obstarávateľ: 

Názov verejného obstarávateľa: Mesto Nemšová, v. z. JUDr. Milošom Mojtom, primátorom 

mesta Nemšová 

Sídlo: Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

IČO: 00311812 

DIČ: 2021079797 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing. Lenka Blašková 

tel. č. kontaktnej osoby: +421 918 876 665 

e-mail kontaktnej osoby: lenka.blaskova@nemsova.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.nemsova.sk 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  

„Oprava krytu MK Kukučínova - Nemšová“ 

 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): 

Stavebné práce 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: 

Miestna komunikácia Kukučínova, k. ú. Ľuborča, 914 41 Nemšová 

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 

podmienky): 

Typ zmluvy: Zmluva o dielo. Lehota na realizáciu zákazky: predpokladaný termín ukončenia 

diela v termíne do 1 mesiaca od odovzdania staveniska, odovzdanie staveniska do 2 

pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Platobné podmienky: 

zákazka bude financovaná z rozpočtu mesta Nemšová na základe faktúry predloženej po 

ukončení realizácie diela. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa 

písomného doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavkové ani zálohové platby. 

 

7. Opis predmetu zákazky: 

• Odstránenie krytu v ploche do 200 m² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t,                         

86,250 m² 

• Frézovanie asf. podkladu alebo krytu, 1,000 kpl 

• Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom,  129,375 t 

• Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 

0,50 kg/m2, 1 725,000 m² 
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• Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, 

po zhutnení hr. 50 mm, 1 725,000 m² 

• Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu, 

14,000 ks 

• Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca, 

15,000 ks 

• Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu 

bet. alebo asfalt., 1 725,000 m² 

• Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100 mm,  -0,12600t,  

260,000 m² 

• Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 25 km, 41,213 t 

• Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 5 km - bez poplatku, 131,100 t 

• Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky  

(17 03 ), ostatné, 8,453 t 

• Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné, 32,760 t 

• Dočasné dopravné značenie, 1,000 kpl. 

• Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek 

dĺžky objektu, 364,256 t 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

CPV 45233123-7 Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest 

CPV 45233251-3 Práce na obnove povrchu 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej 

hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom 

prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 

ZVO.) 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

Zákazka bude financovaná z rozpočtu mesta Nemšová na základe faktúry predloženej po 

ukončení realizácie diela. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa 

písomného doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavkové ani zálohové platby. 

 

11. Podmienky účasti: 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich  

sa osobného postavenia - § 32 ZoVO 

11.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) a f) ZoVO. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči 

verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.  

11.2 Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí  

na portáli www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom 

pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné 

obstarávanie. 

11.3 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod  

na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO. 

 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena vrátane DPH 
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13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:   

21.03.2022 do: 08:00 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky predloží iba jednu ponuku (variantné 

riešenie sa neumožňuje). Ponuka sa predkladá v písomnej forme, uzatvorenom obale  

s označením: obchodného názvu uchádzača a označenie súťaže  

 

„Oprava krytu MK Kukučínova - Nemšová“  

 

s výzvou NEOTVÁRAŤ, na adresu: Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. 

Ponuku je potrebné doručiť osobne alebo poštou na vyššie uvedenú adresu. Lehota  

na predkladanie ponúk uplynie dňa: 21.03.2022 o 08.00 hod. miestneho času. 

 

15. Požadovaný obsah ponuky: 

- Ponuka musí obsahovať cenovú ponuku,  

- Doklad, ktorým uchádzač preukáže, že môže dodať požadovanú službu – fotokópia 

dokladu s originál pečiatkou (výpis zo živnostenského alebo obchodného registra), 

- Čestné vyhlásenie, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie 

16. Vyhodnotenie ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk  bude neverejné. 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom písomnou formou prípadne mailom. Verejný obstarávateľ bude 

úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomnou 

formou ihneď po vyhodnotení. S úspešným  uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo. 

Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva  

o dielo musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou 

úspešného uchádzača. 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 

 

18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 10.03.2022 

 

Príloha: 
Výkaz výmer 

 

 

 

 

 

  JUDr. Miloš Mojto 

         primátor mesta Nemšová 


