
 

výzva na predloženie ponúk  : na predmet zákazky :  Rekonštrukcia chodníkov v obci Pernek   
Strana 1   
 

 
Obec Pernek 

č.48, 900 53 Pernek, IČO: 00305 014 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
Všetkým potenciálnym záujemcom  

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky  

 
 
 

VÝZVA  
 na predloženie ponuky na uskutočnenie prác  

Rekonštrukcia chodníkov v obci Pernek     
 

podľa 117 / zákazka s nízkou hodnotou /  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 

             Obec Pernek, 900 53 Pernek č. 48, IČO: 00 305 014 ,  ako verejný obstarávateľ v 
zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o 
predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na predmet 
zákazky: Rekonštrukcia chodníkov v obci Pernek.    
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:   Obec Pernek 
Sídlo:   č.48, 900 53 Pernek    
Zastúpenie:   Ing. Martin Ledník  – starosta obce  
IČO:    00 305 014 
DIČ:    2020643691 
Bankové spojenie:  Prima banka, a.s. Slovensko 
číslo účtu:   SK72 5600 0000 0032 4152 5004 
E-mail:   starosta@pernek.sk, martin.lednik@pernek.sk, 
Č. tel.:   +421 34 779 42 46, +421 917 677 010 
Webové sídlo:  www.pernek.sk   
 
 

2.  Komunikácia   
Informácie o predmete zákazky , prípadne žiadosti o vysvetlenie podmienok výzvy je 
možno získať u kontaktnej osoby na adrese :  
Ing. Mária Výletová, S. Jurkoviča 1203/16, 905 01 Senica , číslo telefónu: 0903 029620, 

e- mail: mariavyletova@gmail.com,     

 
3. Typ zmluvy a predmet zákazky      

Typ Zmluvy :    Zmluva o dielo  

mailto:starosta@pernek.sk
mailto:mariavyletova@gmail.com
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Predmet zákazky :   Rekonštrukcia chodníkov v obci Pernek   
druh zákazky :     práce  
CPV:  Hlavný  slovník :       45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 
    

Rozdelenie predmetu zákazky na časti : NIE, uchádzač predloží ponuku na celok v súlade 
s opisom predmetu zákazky a v súlade so zadaním a bude realizovaná ako jeden celok.   
Stavba je členená na stavebné objekty :  SO – 01 chodník pri ceste I/503 
            SO -  02 Spevnené plochy pri kostole 
  
Miesto stavby:   katastrálne územie Pernek, parcela č.517/24. 
Termín realizácie :   začiatok   :    do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy 
     Dĺžka trvania zákazky   : 2 mesiace   
   
Predmet a opis zákazky :  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia chodníkov v obci Pernek v zmysle vypracovanej 
projektovej dokumentácie spoločnosťou : R-project Invest s.r.o., Pečnianska 27, 851 01 
Bratislava projektantom  : Ing. Martin Kerak v 11/2019 , ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť 
výzvy.  
Jestvujúci stav: chodník pri ceste II/503 v Perneku je v riešenom úseku odsadený od 
cesty zeleným pásom okrem prvej časti – približne 20 m úsek pri križovatke s cestou II/501, 
ktorý je priľahlý k ceste. Chodník má povrch z asfaltového betónu, ktorý je na viacerých 
miestach porušený. Prerušený je dláždenou plochou pred domom č.101. 
Spevnené plochy pri kostole tvoria nástupnú plochu pred schodmi kostola a prístupový 
chodník vedúci popri kostole na cintorín. Povrch je z asfaltového betónu tiež porušeného na 
mnohých miestach. 
Navrhované riešenie : V rámci rekonštrukcie budú vymenené konštrukcie spevnených 
plôch a chodníkov. 
Smerové a výškové vedenie vychádza z trasovania pôvodných chodníkov a konfigurácie 
terénu.  
Chodník pri ceste II/503 s odsadením má šírku 1,5 m. Úsek pred priechodom pre chodcov 
ktorý vedie popri opornom múre je rozšírený na 1,75m. Priečny sklon je jednostranný 2%. 
Spevnené plochy a chodníky pri kostole rešpektujú existujúci tvar majú premennú šírku. 
Priečny sklon je jednostranný - existujúci. 
Konštrukcie vozovky vzhľadom na predpokladané dopravné zaťaženie majú nasledovné 
zloženie: 
Chodníky z betónovej dlažby        

- betónová dlažba (200x100)  STN 73 6131      60 mm 
- podsyp fr. 0-4 mm          40 mm 
- podkladový betón B II (C16/20)  STN 73 6124    120 mm 
- štrkodrvina fr. 0-63   STN 73 6126    180 mm 
spolu          400 mm 
Deformačný modul na pláni vozovky Edef2 by nemal klesnúť pod 30 MPa 

Spevnené plochy z betónovej dlažby        
- betónová dlažba    STN 73 6131      80 mm 
- podsyp fr. 0-4 mm          40 mm 
- podkladový betón B II (C16/20)  STN 73 6124    120 mm 
- štrkodrvina fr. 0-63   STN 73 6126    180 mm 
spolu          420 mm 
Deformačný modul na pláni vozovky Edef2 by nemal klesnúť pod 45 MPa. 

 
Chodník bude obrubený záhonovým obrubníkom (100 x 5 x 20) do betónu. 
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Spevnené plochy budú ukončené cestným obrubníkom ABO 100/200/1000 neskoseným 
(skosenie 15mm). Od miestnej komunikácie bude betónový obrubník AB0-1-15, 
150/260/1000 mm neskosený do betónu. Zo strany miestnej komunikácie sa komunikácia 
(asfalt) zareže a po osadení obrubníka doasfaltuje.       
Odvodnenie - odvodnenie chodníkov a  spevnených plôch je zabezpečené priečnym a 
pozdĺžnym sklonom a odvedením vôd do terénu. Odvodnenie pláne je zrealizované 
vyspádovaním vrstvy štrkodrvy do pozdĺžnych drénov. Odvodnenie svahov zemného telesa 
je odvedené do terénu 

Postup výstavby 
Pre výstavbu platia štandardné postupy výstavby. 
- vytýčenie staveniska a podzemných inžinierskych sietí 
- búranie existujúcich vozoviek, odhumusovanie a odstránenie porastov  
- stavba zemného telesa – výkop a násyp, uloženie chráničiek 
- položenie konštrukčných vrstiev vozovky 
- dokončovacie práce – zriadenie krajníc a zahumusovanie svahov 
 
Vytýčenie - vytýčenie sa zrealizuje z vytyčovacej siete založenej pri zameriavaní 
predmetného územia. Súradnice hlavných vytyčovacích bodov sú zrejmé zo situácie – 
príloha č.2. 

 
Búracie práce - búracie práce pozostávajú z odstránenia starej vozovky chodníkov. 
Všeobecne sa riadia ustanoveniami vyhlášky č. 374/1990 Zb. Materiál z demolácie bude 
roztriedený. Vhodný materiál môže byť po úprave (predrvenie na príslušnú frakciu) 
využitý pri ďalšej výstavbe do podkladových vrstiev na tejto alebo inej stavbe. Jeho 
použitie musí pred začatím prác schváliť zástupca investora. Materiál nevhodný na 
použitie do podkladových vrstiev sa odvezie na skládku. 
 

Zemné práce - zemné práce pozostávajú z odhumusovania výkopu a nasypania zemného 
telesa až po zhotovenie a zhutnenie pláne. Základnou normou pre navrhovanie 
a vykonávanie zemných prác je STN 73 3050 Zemné práce. Pláň pod vozovkou musí byť 
upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky pozemných 
komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. 
Upravené podložie sa musí zhutniť hladkým valcom. Miera zhutnenia pre súdržné 
a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 Teleso pozemných komunikácií (tabuľka 
4 a 5). Pláň musí byť zhotovená v priečnom sklone podľa projektovej dokumentácie, tak 
aby bolo vždy zabezpečené jej odvodnenie. Dokončená pláň musí byť zhotoviteľom 
chránená – nesmú byť na nej skládky materiálov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené 
musia byť aj prejazdy vozidiel. 

Deformačný modul na pláni vozovky Edef2 by nemal klesnúť pod 45 MPa pre spevnené 
plochy na ktorých sa uvažuje s pojazdom obslužných vozidiel. Pri chodníkoch pre peších 
postačuje 30 MPa 

Prípadnú nízku únosnosť podložia je možné eliminovať niekoľkými spôsobmi. 
Najčastejšie používané metódy zvýšenia únosnosti podložia sú: 

 Úpravou podložia vápnom, resp. cementom 

 Výmenou časti zemín podložia za kvalitnejšiu zeminu 

 Vystužením podložia geotextíliou resp. geomrežou  
Výber najvhodnejšej metódy je možné po realizácii zaťažovacích skúšok na pláni, resp. 

skúškami CBR v zeminách podložia. 

 

Vozovka - vozovka sa skladá z podkladových vrstiev a krytu. Ako podkladová vrstvy je 
použitá štrkodrva a podkladový betón. Podkladové vrstvy sú definované v STN 73 6114 
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Vozovky pozemných komunikácií. Zhotovujú sa podľa  STN 73 6126 Stavba vozoviek – 
nestmelené podklady a STN 73 6124 Stavba vozoviek – Kamenivo stmelené hydraulickým 
spojivom. 
Podkladové vrstvy sa nemajú zhotovovať ak hrozí nebezpečenstvo, že teplota pri kladení 
klesne pod 5o C. Kladenie sa nesmie vykonávať ani pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi. 
Po rozprestretí sa hneď začne so zhutňovaním. Zhutňuje sa každá vrstva samostatne. 
Vrstva sa zhutňuje od okrajov ku stredu. Zhutňovanie sa opakuje až po dosiahnutie 
požadovanej miery zhutnenia. Nestmelená vrstva zo štrkodrviny musí byť v technologicky 
najkratšom čase prekrytá nadväzujúcou vrstvou. Pred pokládkou ďalšej vrstvy sa kontroluje 
modul pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu E def2 statickou zaťažovacou skúškou. E 

def2 musí byť najmenej 45 MPa resp. podľa pokynov výrobcu použitej dlažby . Pomer E def2 / 
E def2 musí byť menší ako 2,5. 
Na zhotovenie a skúšanie dláždených krytov platí STN 73 6131-1-časť 1. Táto norma sa 
zaoberá aj problematikou osadzovania obrubníkov. Pre betónovú dlažbu platí STN EN 
1338 a pre betónové obrubníky STN EN 1340. 

Dokončovacie práce – tieto práce pozostávajú z dosypania a zhutnenia krajníc, 
zahumusovania svahov zemného telesa v hrúbke 0,15 m a ich zatrávnením. Zatrávnenie je 
potrebné ošetrovať. 

Zvláštne upozornenie - pred zahájením stavebných prác je nutné dať vytýčiť všetky 
podzemné inžinierske siete ich správcami a v prípade kolízie s objektom ochrániť resp. dať 
preložiť. Na určenie hĺbky uloženia podzemných sietí treba pred začatím stavebných prác 
ručne vykopať overovacie sondy. 
 
Akýkoľvek odkaz na národné technické osvedčenia alebo národné technické 
špecifikácie, resp. konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, 
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, automaticky znamená, že možno 
použiť ekvivalent s rovnakými alebo vyššími technickými parametrami pod 
podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať 
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie 
účelu, na ktoré je tovar alebo zariadenie určené. 
 

4.  Celková predpokladaná hodnota  : 48 052,48 Euro bez DPH. 
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 

5. Financovanie   
Verejný obstarávateľ daný predmet zákazky bude financovať  v súlade so stratégiou CLLD, 
MAS Podhoran - z IROP-u,  z opatrenia Miestny rozvoj vedený komunitou - 5.1.2. zlepšenie 
udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných 
službách a vo verejných infraštruktúrach. 
Aktivita B2 zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel výstavba, modernizácia, 
rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk na linkách prepájajúcich obec s mestom a 
spolufinancovať z rozpočtu obce .  
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba za 
predmet zákazky sa bude realizovať bezhotovostným stykom mesačne na základe 
vystavenej a odsúhlasenej faktúry objednávateľom. V cene musia byť zahrnuté všetky 
náklady na riadne plnenie zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne 
uskutočnených prác potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa. 
Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. 
 
 



 

výzva na predloženie ponúk  : na predmet zákazky :  Rekonštrukcia chodníkov v obci Pernek   
Strana 5   
 

Celková ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov ako aj Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. , ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
 
 

6. Administratívne informácie  
Lehota na predkladanie ponúk  
Ponuky sa prijímajú v termíne do 2. marca 2020 do  12 : 00 hod. osobne alebo poštou na 
adresu: Obecný úrad Pernek, č.48, 900 53 Pernek v uzatvorenej obálke s označením : „  
NEOTVÁRAŤ – Rekonštrukcia chodníkov “. 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude 
vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená. 
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa : 2. marca  2020 o 13:00 hod. na adrese 
verejného obstarávateľa – zasadačka úradu. Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na 
otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk. 
 
  

7.Jazyk ponuky 
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku alebo českom jazyku.  
 

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  
Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta. 
Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:  

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
- Cena DPH 
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  

 
9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk  

Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky 
Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu 
k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača 
o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. 
Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. 
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza 
z predložených dôkazov.  

 
 Kritérium  na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia ponuková cena  predmetu 

zákazky  v EUR s DPH.   
Spôsob hodnotenia:  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia ponuková cena v EUR. Úspešnému 
uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma, neúspešnému uchádzačovi bude 
oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením identifikácie úspešného 
uchádzača a informáciu o výhodách ponuky úspešného uchádzača . 

 
 
 
 

10. Podmienky účasti  
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Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti : 
 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu. Túto podmienku účasti preukáže doloženým dokladom o oprávnení 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky. Za účelom preukázania tejto podmienky sa 
vyžaduje predloženie fotokópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky . U 
právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. Výpis 
zo živnostenského registra. 

 čestné prehlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, v 
zmysle §32 ods. 1 písm. f)ZVO a že u uchádzača v čase zadania zákazky nebol 
identifikovaný konflikt záujmov, a teda neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 
ods.6 písm. f) ZVO (viď príloha) 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v 
prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v 
rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 
 
11.  Obsah ponuky :  

 titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých 
predkladaných dokumentov, identifikačné údaje uchádzača (Príloha č. 1): obchodný 
názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania, s kontaktným miestom 
(telefón, e-mail, fax), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov uchádzač vyhotoví doklad „Identifikačné 
údaje uchádzača“, v ktorom uvedie identifikačné údaje za každého člena skupiny. 
Tento musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny a opečiatkovaný pečiatkou 
každého člena skupiny  

 návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača ( podľa  prílohy č.2 )   

 písomné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že 
uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo 
výzve na predloženie ponúk a akceptuje v plnom rozsahu obchodné a zmluvné 
podmienky uvedené v tejto výzve.  Písomné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a 
úplnosti všetkých dokumentov a údajov uvedených v ponuke podpísané štatutárnym 
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu. V prípade 
skupiny dodávateľov musí byť podpísané štatutárnym zástupcom každého člena 
skupiny alebo osobou oprávnenou konať za člena skupiny  ( podľa  prílohy č.3 
a prílohy č. 4  )    

 fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať 
stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr. 
výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského 
registra .  

 čestné prehlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, v 
zmysle §32 ods. 1 písm. f)ZVO a že u uchádzača v čase zadania zákazky nebol 
identifikovaný konflikt záujmov, a teda neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 
ods.6 písm. f) ZVO (viď príloha č. 5) 

 Neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie ponúk je neocenený výkaz výmer 
(rozpočet)-príloha ,pre predmet obstarávania, ktorý verejný obstarávateľ žiada 
oceniť v predloženom rozsahu a obsahu pri dodržaní odporúčaných stavebných 
postupov. Verejný obstarávateľ nepripúšťa zmenu rozsahu a obsahu v predmete 
obstarávania uvedeného vo výkaze výmer.  

 podpísaný návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení vrátane  oceneného výkazu, 
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ktorý je súčasťou tejto   výzvy , s uvedením návrhu uchádzača na plnenie kritéria, 
t.j. ceny  uchádzača ( podľa  prílohy č.6)  . 

 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a 
 účinnosť nadobudne až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že 
 dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
 príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku . Zároveň je 
 účinnosť naviazaná na zverejnenie zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa 
 – účinnosť nadobudne deň po zverejnení zmluvy. Objednávateľ je povinný zmluvu 
 zverejniť do siedmych pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej platnosti. 
 V prípade, ak nebudú pridelené finančné prostriedky zo strany poskytovateľa NFP, 
 objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvu anulovať bez uplatnenia sankcií zo strany 
 zhotoviteľa. 
 
12. Lehota viazanosti : 31. marca 2020.  
 
13.  Ostatné:  
 Všetky náklady  spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou 
 komunikáciou  medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere 
 uchádzač.  
 
   Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo 
výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym 
záujemcom najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Perneku, dňa 10.februára 2020        
 
 
 
                        Ing. Martin Ledník    
                 starosta obce          
 
 
 
 
 
Prílohy:   
Príloha č.  1 – 6 :  prehlásenia, Návrh ZOD 

 
 
 

 


