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Kanalizácia Veľký Biel 2.etapa -Tlaková kanalizácia- 

vetva TK5 Školská ulica a vetva TK8 Športová ul. 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

zákazka 
 

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

zákonov na uskutočnenie stavebných prác „Kanalizácia Veľký Biel 2.etapa -Tlaková 
kanalizácia- vetva TK5 Školská ulica a vetva TK8 Športová ul.“ 
 
1) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) – OBEC 

Názov:    Obec Veľký Biel 

Sídlo:     Železničná 76, 900 24 Veľký Biel 

Zastúpený:    Anton Danter, starosta 

IČO:     00 305 146 

DIČ:     2020662303 

Kontaktná osoba pre   Adriana Masárová, na základe poverenia 

verejné obstarávanie:  ADAMAS COMPANY, s.r.o., F. Kazinczyho 1258/5,  

                                   925 21 Sládkovičovo, IČO: 52 537 951 

Tel.:     0948 379 990 

e-mail:    masarova.adriana@gmail.com 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 

poplatkov  na internetovej adrese (URL):  

 

2) PREDMET ZÁKAZKY 
Názov predmetu zákazky 

Kanalizácia Veľký Biel 2.etapa -Tlaková kanalizácia- vetva TK5 Školská ulica a vetva TK8 

Športová ul. 

Hlavný kód CPV:  

45231400-6 stavebné práce na stavbe kanalizácie 

Druh zákazky:  

Stavebné  práce 

Typ zmluvy:  

Zmluva o dielo- Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy. K podpisu Zmluvy na 

predmet zákazky bude vyzvaný úspešný uchádzač po vyhodnotení ponúk, po zaslaní 

oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Upozorňujeme uchádzačov, že ku dňu uzavretia 

zmluvy musí byť úspešný uchádzač zapísaný do registra partnerov verejného sektora. 
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Kanalizácia Veľký Biel 2.etapa -Tlaková kanalizácia- 

vetva TK5 Školská ulica a vetva TK8 Športová ul. 

V prípade, že uchádzač nesplní túto podmienku, bude vyzvaný k podpisu zmluvy ďalší 

uchádzač v poradí. 

Lehota viazanosti ponúk: do 31.10.2020 

Predpokladaná hodnota zákazky: 177 604,83 bez DPH 

Opis predmetu zákazky a jeho rozsah : 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v rozšírení gravitačnej 

kanalizácie obce Veľký Biel systémom tlakovej kanalizácie. Tá umožňuje postupnú realizáciu 

prác po jednotlivých vetvách tlakovej kanalizácie, podľa finančného krytia verejného 

obstarávateľa. Predmetom verejného obstarávania je Tlaková kanalizácia vetva TK5 

Školská ulica a vetva TK8 – Športová ulica. Do týchto vetiev budú zaústené prípojky od 

čerpacích šachiet (zberných komôr), ktorými sa budú odvádzať splaškové vody od 

jednotlivých nehnuteľností. Podstatou tlakovej kanalizácie je výstavba čerpacích šachiet 

(zberných komôr) pri jednotlivých nehnuteľnostiach, do ktorých je privádzaná splašková voda 

gravitačne z nehnuteľnosti. Zo šachiet sú splašky dopravované objemovým čerpadlom 

s drviacim príslušenstvom cez prípojku do jednotlivých vetiev tlakovej kanalizácie. Tlakové 

kanalizačné potrubie je trasované verejnými priestranstvami (ulice a uličky) tak, aby 

rešpektovalo jestvujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete. Trasa je vedená z väčšej časti 

okrajom miestnych komunikácií, vždy však tak, aby bola zachovaná vodorovná normová 

vzdialenosť od jestvujúcich inžinierskych sietí. 

Bližší opis zákazky je vymedzený v dokumente „Projektová dokumentácia“, ktorý tvorí 

prílohu č. 1 tejto výzvy a v dokumente „Výkaz výmer“, ktorý tvorí prílohu č. 3A a 3B tejto 

výzvy. 

Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky umožňuje záujemcom 

vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác. V prípade záujmu záujemcu je 

možné vykonať obhliadku miesta, po predchádzajúcom ohlásení u kontaktnej osoby: Anton 

Danter- starosta, kontakt: 0911 446865 

 

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie 

Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za predmet zákazky  v EUR. 

Uchádzač vyplní prílohu č. 2 – Návrh na plnenie kritérií. 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: najneskôr dňa 11.5.2020, do 15:00 hod.  
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Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým 

spôsobom z kontaktného miesta uvedenom v bode I. tejto výzvy dňa 29.4.2020.  

Spôsob predloženia cenovej ponuky: ponuky je možné doručiť výlučne elektronicky na 

emailovú adresu kontaktnej osoby- masarova.adriana@gmail.com. Ponuky je potrebné 

predložiť v elektronickej podobe vo formáte PDF najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej vo 

výzve na predkladanie ponúk. Do predmetu emailu uviesť: „Kanalizácia Veľký Biel 2.etapa -

Tlaková kanalizácia- časť TK5 Školská ulica a časť TK8 Športová ul.“ 

 

IV. PODMIENKY ÚČASTI 

Požiadavky na spôsobilosť realizovať predmet  zákazky 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto predloží doklad o oprávnení 

uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky- výpis z obchodného 

registra alebo živnostenského registra- naskenovaný dokument vo formáte pdf. 

Uchádzač vzhľadom na výšku PHZ musí spĺňať ustanovenie zákona  č. 315/2016 Z.z. o 

registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný 

obstarávateľ bude kontrolovať zápis uchádzača vo verejne dostupnom Registri partnerov 

verejného sektora, nie je potrebné predloženie dokumentu v listinnej forme.  

 

V. OBSAH PONUKY 
 
Ponuka musí obsahovať naskenované ( s podpisom a pečiatkou uchádzača) nasledovné 

doklady: 

1. výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra vo formáte pdf 

2. vyplnený návrh na plnenie jednotlivých kritérií určených verejným obstarávateľom na 

vyhodnotenie ponúk vo formáte pdf ( príloha č. 2 tejto výzvy), 

3. vyplnený výkaz výmer vo formáte pdf ( príloha č. 3A a 3B tejto výzvy) 

 

Vypracovala:                                                       

                                                Adriana Masárová 

                                                  poverená osoba 

Dátum spracovania: 29.4.2020 

 

Prílohy tejto výzvy:  

Príloha č. 1  Projektová dokumentácia 

Príloha č. 2  Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 3A  Výkaz výmer_TK5 

Príloha č. 3B Výkaz výmer_TK8 

Príloha č. 4  Návrh Zmluvy o dielo 


