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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 

na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

s názvom: 

„ZRIADENIE PNEUSERVISU PRE OSOBNÉ A NÁKLADNÉ AUTÁ S RUČNOU 

AUTOUMYVÁRŇOU -  STAVEBNÉ ÚPRAVY AREÁLU PNEUSERVISU“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: D-TRANS Slovakia s.r.o. 

Sídlo: Chotčanská 137/43, 091 01 Stropkov 

IČO: 47492244 

Kontaktná osoba: Ing. Dušan Večurkovský 

Mobil: +421/902 221 202 

E-mail: dtrans@dtrans.eu 

adresahlavnejstránkyverejnéhoobstarávateľa(URL):http://www.dtrans.eu/dokumenty.html 

 

2. Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných úprav s názvom: „STAVEBNÉ ÚPRAVY AREÁLU 

PNEUSERVISU“.V rámci  projektu„ ZRIADENIE PNEUSERVISU PRE OSOBNÉ A NÁKLADNÉ AUTÁ S 

RUČNOU AUTOUMYVÁRŇOU“. Cieľom tejto zákazky je upraviť vonkajší areál pneuservisu a 

zabezpečiť bezpečnosť a ochranu majetku prevádzky pneuservisu a autoumývarne. Táto aktivita bude 

zabezpečená nasledovnými čiastkovými aktivitami: 

- Vybudovanie oplotenia a osvetlenie areálu firmy. 

- Úprava prístupovej plochy, vybudovanie parkoviska pre klientov o rozmere 750 m2 pred vstupom k 

hlavnej budove – vybetónovanie cestným betónom. 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v samostatnej prílohe tejto výzvy označenej ako 

Prílohač. 1  k výzve Rozpočet + krycí list rozpočtu  

mailto:dtrans@dtrans.eu
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3. Druh zákazky 

Zákazka na uskutočnenie stavebných úprav. 

Spoločný slovník obstarávania(CPV)45000000-7 Stavebné práce 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je stanovená súlade s ustanovením § 6Zákona o verejnom 

obstarávaní vo výške 33 000,00 EUR bez DPH. 

 

5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie stavebných úprav v rozsahu zadania predmetu zákazky 

podrobne vymedzeného v samostatnej prílohe tejto výzvy označenej ako Príloha č. 1  k výzve 

Rozpočet + krycí list rozpočtu  

 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

6.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. 

6.2 Verejný obstarávateľ požaduje, aby cenová ponuka uchádzača bola predložená nacelý predmet 

zákazky. 

 

7. Zdroj finančných prostriedkov 

7.1 Predmet zákazky bude financovaný čiastočne z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z 

nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu v rámci akčného plánu - poskytnutie 

regionálneho príspevku   

Prioritná oblasť: 

B. Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácii 

Opatrenie: 

B.2 Rozvoj malých a stredných podnikov a diverzifikácia činností 

7.2 Uchádzačom uvádzané ceny budú vyjadrené v EUR s DPH. 

7.3 Do ceny musí uchádzač zahrnúť všetky náklady, ktoré predpokladá v súvislosti  s predmetom 

zákazky. 

7.4 Ceny navrhované uchádzačom musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola podaná 

cenová ponuka verejnému obstarávateľovi. 

 

https://www.uvostat.sk/cpvkod/6346
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8. Termín a miesto uskutočnenie stavebných úprav 

Termín: Termín ukončenia prác a odovzdanie diela najneskôr do: 3 mesiacov od odovzdania 

staveniska verejným obstarávateľom (t. j. objednávateľom). 

Miesto: Stavebné úpravy sa uskutočnia v Stropkove na ulici Chotčanská 72. Parcela registra „C" č. 
1732/3 , evidovaná na liste vlastníctva č. 5053 . Areál má verejný obstarávateľ  v dlhodobom 
prenájme.  
 
 
9. Dorozumievanie a vysvetľovanie 

9.1 Dorozumievanie medzi záujemcami a verejným obstarávateľom sa bude uskutočňovať 

prostredníctvom elektronických prostriedkov (e-mailom). 

E-mail: dtrans@dtrans.eu 

 

10. Požiadavky na cenovú ponuku 

10.1 Dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predloženie cenovej ponuky, musia 

byť v ponuke elektronicky predložené ako skeny originálov. Odporúčaný formát naskenovaných 

dokladov alebo dokumentov je „PDF“. Doklady, ktoré budú doručene osobne alebo poštou musia byť 

vo forme originálov. 

10.2 Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „SÚŤAŽ NEOTVARÁŤ – STAVEBNÉ ÚPRAVY AREÁLU 

PNEUSERVISU“. 

V prípade, že cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne,  tak je potrebné označiť obálku 

textom: „SÚŤAŽ NEOTVARÁŤ – STAVEBNÉ ÚPRAVY AREÁLU PNEUSERVISU“. 

Vyplnenú ponuku (Príloha č. 1  k výzve Rozpočet + krycí list rozpočtu)je nutné podpísať, naskenovať 

a poslať na požadovanú e-mailovú adresu alebo zaslať originál podpísaný poštou na adresu alebo 

doručiť osobne.  

10.3 Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka je neúplná, nebude hodnotená a bude vylúčená. 

10.4 Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača. 

10.5 Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk nebude 

hodnotená a bude vrátená uchádzačovi neotvorená. 

10.6 Cenová ponuka, ktorá nebude úplná, t. j. nebude obsahovať požiadavky na cenovú ponuku, 

doklady k podmienkam účasti a ostatné náležitosti v zmysle tejto výzvy, nebude hodnotená a bude 

vylúčená. 

10.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť verejného 

obstarávateľa upozorní v cenovej ponuke. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, jeho cena sa 

bude brať ako cena vrátane DPH vo vzťahu na § 3ods. 3 Zákona o cenách. 

10.8 V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 

mailto:dtrans@dtrans.eu
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11. Obsah cenovej ponuky 

11.1 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

• Vyplnenú Prílohu č. 1  k výzve Rozpočet+ krycí list rozpočtu 

11.2 Cenová ponuka musí byť zaslaná elektronicky alebo poštou prípadne osobne. 

 

12. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk: 

12.1 Lehota na predloženie cenových ponúk je do: 22.09.2020 do 14:00:00 hod. 

12.2 Cenové ponuky sa doručujú elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: 

dtrans@dtrans.eu alebo poštou na adresu: Chotčanská 144/72, 091 01 Stropkov, prípadne osobne 

na adresu: Chotčanská 144/72, 091 01 Stropkov.  

 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponuky za účelom výberu najvýhodnejšej cenovej ponuky: 

13.1 Verejný obstarávateľ stanovil na vyhodnotenie cenových ponúk kritérium najnižšia cena za celý 

predmet zákazky v EUR s DPH. 

 

14. Preskúmanie cenových ponúk 

14.1 Platnou cenovou ponukou je cenová ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo 

výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve, prostredníctvom 

ktorej bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie. Ostatné cenové ponuky uchádzačov budú z 

verejného obstarávania vylúčené. 

 

15. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie cenových ponúk z hľadiska splnenia 

požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky 

15.1 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

15.2V rámci vyhodnotenia cenových ponúk si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požiadať 

uchádzačov o vysvetlenie cenovej ponuky, resp. overiť si niektoré údaje a skutočnosti uvedené v 

cenovej ponuke.  

 

16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk 

16.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk bezodkladne elektronicky 

prostredníctvom e-mailu, oznámi všetkým uchádzačom, ktorých cenové ponuky sa vyhodnocovali, 

výsledok vyhodnotenia cenových ponúk, vrátane poradia uchádzačov. 

mailto:dtrans@dtrans.eu
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16.2 Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho cenovú ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi 

oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho cenovej ponuky. 

 

17 Obchodné podmienky  

17.1 Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi odošle objednávku. 

 

18. Doplňujúce informácie 

18.1 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z 

nasledovných dôvodov: 

• ak bola predložená len jedna ponuka, 

• ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti, 

• ani jedna z predložených cenových ponúk nebude zodpovedať určeným 

požiadavkám vo výzve na predloženie cenovej ponuky, 

• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

18.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

• doplniť Výzvu, 

• zmeniť Výzvu, 

• zrušiť vyhlásenú Výzvu, 

• predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, 

 
19.  Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  
 
Štátny jazyk, slovenský jazyk 

 

 

V Stropkove, dňa 10.09.2020   

 

 

      ........................................................ 

Ing. Dušan Večurkovský, konateľ 

Príloha č. 1  k výzve Rozpočet + krycí list rozpočtu 
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Príloha č. 1  k výzve  

 
 
 
 

 

ROZPOČET  
 
 

Predmet zákazky: Stavebné úpravy areálu pneuservisu 
Stavba:  Stavebné úpravy areálu pneuservisu 
 

Objekt: PNEUSERVIS PRE OSOBNÉ A   NÁKLADNÉ AUTÁ S RUČNOU AUTOUMYVÁRŇOU 

Objednávateľ: D-TRANS Slovakia s.r.o.  47 492 244 

 

        Zhotoviteľ:  
 

 Spracoval:  
 

 

Miesto: Stropkov, ul.Chotčanská 72 
 

 Dátum:  
 

 

        

Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom 

        
        

  

HSV Práce a dodávky HSV    
    

  
1 Plot z betónových panelov    

    

1 001 130201001.S 
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom 
priestore horn. tr.3 ručne    m3 2,430     

2 231 162702119.S Vodorovné premiestnenie výkopu    m2 2,430     

3 592 592330001100 

Doska betónová plotová rádius 
jednostranne vzorovaná, lxvxhr 
2000x500x45 mm, sivá, BEVES    ks 72,720     

4 592 592310004600.S 

Stĺpik betónový plotový priebežný 
jednostranne vzorovaný, pre plot výšky 
2000 mm, šxvxl 130x145x2750 mm, 
pieskovec    ks 17,170     

5 592 592310004800 

Stĺpik betónový plotový koncový 
jednostranne vzorovaný, pre plot výšky 
2000 mm, šxvxl 130x145x2750 mm, pravý, 
pieskovec, BEVES    ks 2,020     

6 011 275313611.S 
Betón základových pätiek, prostý tr. C 
16/20    m3 2,500     

  
3 Panelový plot PVC    

    

7 001 130201001.S 
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom 
priestore horn. tr.3 ručne    m3 2,000     

8 011 311351105.S 
Debnenie nadzákladových múrov 
obojstranné zhotovenie-dielce    m2 26,400     

9 011 311351106.S 
Debnenie nadzákladových múrov 
obojstranné odstránenie-dielce    m2 26,400     

10 015 338121123.S 

Osadenie stĺpika železobetónového so 
zabetónovaním pätky o objeme do 0.15 
m3    ks 19,000     

11 592 592330002401.S Plotový panel 203x253 vxl    ks 12,000     

12 592 592330002402.S Plotový stĺpik 2400/48    ks 13,000     
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13 767 767920240 

Montáž brán k oploteniu osadzovaných na 
stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 
do 8 m2    ks 2,000     

14 592 592330002404.S dvojkrídla brána 3605x1950    ks 2,000     

15 592 592330002405.S Stabilizačný držiak koncový    ks 4,000     

16 592 592330002406.S Skrutka na stlpiky    ks 72,000     

17   50542 

Príchytka panelov pre okrúhle stĺpiky 
Príchytka zelená pre okrúhly stĺpik 48mm-
priebežná a koncová    ks 78,000     

18 001 132201101.S 
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 
100 m3    m3 7,920     

19 011 279313711.S 
Betón základových múrov, prostý tr. C 
25/30    m3 10,000     

  
99 Presun hmôt HSV    

    

20 221 998222011.S 

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 
krytom z kameniva (8222, 8225) 
akejkoľvek dĺžky objektu    t 488,991     

        

  

PSV Práce a dodávky PSV    
    

        

  

M Práce a dodávky M    
    

  
21-M Elektromontáže    

    

21 920 210251407 
Montáž zvodu káblu do zeme na stožiar T, 
P, BP, DS    ks 2,000     

22 348 348370004400 
Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 
8/76 P, D=76 mm, výška=8,0 m    ks 2,000     

23 348 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m    ks 2,000     

24 348 348370004818 

Základový rošt pre stožiare Z-51 A, výška 
1180 mm, prierez štvorec, z oceľovej 
prútovej výstuže B500, PEMA    ks 2,000     

25 011 275313611.S 
Betón základových pätiek, prostý tr. C 
16/20    m3 1,000     

26 348 348310000600 
Svietidlo ulične ECO AREA  520W/827 + 
montáž    ks 2,000     

  
5 Komunikácie    

    

27 001 181101101.S 
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez 
zhutnenia    m2 750,000     

  
6 Úpravy povrchov betón    

    

28 011 631362442.S 

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z 
ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer 
drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm    m2 750,000     

29 011 2753136121.S Betón cestný tr. C 20/25    m3 75,000     

30 221 5679261121.S Rovnanie betónu plôch hr. 150 mm    m2 750,000     

31 011 634920001.S 

Rezanie dilatačných škár v čiastočne 
zatvrdnutej betónovej mazanine alebo 
poteru hĺbky do 10 mm, šírky do 5 mm    m 250,000     
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Stavebné úpravy areálu pneuservisu JKSO

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto Stropkov, ul. Chotčanská 72

IČO IČ DPH

Objednávateľ D-TRANS Slovakia s.r.o. 47492244 SK2023908986

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo Dňa

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 0,00 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % DPH 0,00

Objednávateľ
25 Cena s DPH (ř. 23-24) 0,00

Dátum a podpis Pečiatka

E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ 26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie + - 0,00

ZRN (r. 1-6)

PNEUSERVIS PRE OSOBNÉ A NÁKLADNÉ AUTÁ S RUČNOU 

AUTOUMYVÁRŇOU

   
Celkom   spolu:  

    


