
Výzva na predloženie ponuky 

 

Verejný obstarávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce,  IČO 
00312461, DIČ : 2020530864 zabezpečuje  stavebné úpravy na zveľadení cintorína v Obci 
Drahovce. V rámci stavebných úprav zrealizuje: 

a/ spevnenú plochu zo zámkovej dlažby na cintoríne v Drahovciach na ploche cca 115 m², 
príslušné výkopy a vodorovné premiestnenie výkopku, ako aj zriadenie nového povrchu  

b/ obslužné chodníky na cintoríne v Drahovciach o ploche 127,50 m² zo zámkovej dlažby, 
s jej uložením a položením parkových obrubníkov. Je potrebné odstrániť ornicu, zriadiť 
výkopy v obmedzenom priestore s premiestnením a uložením výkopku. 

1/ Predmet zákazky: 

 Chodníky na cintoríne v Drahovciach. 

2/ Druh zákazky :  

 Práce, spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000 - 7 

3/ Hlavné miesto uskutočňovania prác: 

 Obec Drahovce, miestny cintorín 

4/ Stručný popis zákazky: 

 Predmetom zákazky je dodávka stavebných prác na úprave na zveľadení cintorína v obci 
Drahovce v dvoch častiach a to: 

- zriadenie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby ako je uvedené v bode a/ 
- zriadenie obslužného chodníka s príslušným ohraničením, tak isto zo zámkovej 

dlažby 

všetko na cintoríne v Drahovciach 

5/ Predpokladaná hodnota zákazky: 

a/ spevnená plocha do 13 500,00 € bez DPH 

b/ obslužné chodníky do 10 600,00 € bez DPH 

  Súčasťou cenovej ponuky  musí byť odvoz a likvidácia prebytočného výkopku a  odpadu 
vzniklého pri realizácii výkopov a dodávky stavebných prác, zhutnenie a úprava bokov 
súsediacich plôch chodníkov a  vyčistenie pracovných plôch . 

6/ Projektová dokumentácia:  

nie je k dispozícii 



Verejný obstarávateľ na základe vlastnej úvahy spracoval výkazy výmer pre obidve súvisiace 
zákazky, ktoré každý uchádzač ocení samostatne, t.j. zákazku uvedenú pod bodom a/ 
a zákazku uvedenú pod bodom b/. 

 Verejný obstarávateľ doporučuje  osobnú obhliadku  miesta dodania prác. 

  7/ Podmienky účasti: Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú 
oprávnení  uskutočňovať stavebné práce (dodávka a montáž prác) a majú skúsenosti s ich 
dodávkou a potrebné strojné vybavenie. Vyžaduje sa: 

- predloženie dokladov na oprávnenie uskutočňovať stavebné práce.  

- predloženie zoznamu strojov a zariadení , ktoré má uchádzač k dispozícii k realizácii 
zákazky 

 V ponuke sa zaviaže dodať zákazku najneskôr 60 dní od podpisu zmluvy s úspešným 
uchádzačom. 

  Ponuku, teda cenu za kompletnú dodávku uchádzač predloží v členení: 

 Cena bez DPH: 

DPH: 

Cena celkom: 

Úspešným uchádzačom bude uchádzač s najnižšou cenou celkom. Úspešného uchádzača 
vyzve verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy o dielo na predloženie vyššie uvedených 
dokladov o oprávnení . 

8/ Trvanie zmluvy : 60 dní 

9/ Lehota na predkladanie ponúk:  

 15.06.2017 do 12,00 hod elektronicky na adresu zástupcu verejného obstarávateľa: 
nyxsro@gmail.com 

10/ Dátum zverejnenia  Výzvy na predloženie ponúk: 07.06.2017 

Výzva bude po zverejneni na stránke obce Drahovce zaslaná  vybraným záujemcom 
schopným dodať a realizovať stavebné práce na určené miesto. 

 

Príloha: Výkaz výmer  

a/ spevnená plocha zo zámkovej dlažby na cintoríne v Drahovciach 

b/ obslužné chodníky na cintoríne v Drahovciach 

Vypracoval: Ing. Milan Kakalík , zástupca verejného obstarávateľa 

Dňa: 06.06.2017  



Výkaz výmer 

 

Stavba  Obslužné chodníky na cintoríne v Drahovciach     
              

              
Objednávateľ:    Obec Drahovce         
              
Zhotovite ľ:              
              
              
              

P.Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Cena 
jednotková Cena celkom 

1 2 3 4 5 6 7 

 
HSV Práce a dodávky HSV 

    

       

       

       

1 121101002 
Odstránenie ornice ručne s vodorov. Premiestnením na 
hromady do 50 m hr. Nad 150mmá m3 38,250     

2 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hor. Tr-3 ručne m3 7,650     

3 162201101 Vodorovné premiestnenie výkopu z horn. 1-4 do 20 m m3 45,900     

4 171201201 Uloženie sypaniny m3 45,900     

5 180401111 Založenie trávnikaparkového vysevom v rovine do 1:5 m3 170,000     



6 57211200 trávové semeno kg 6,000     

7 181301305 Rozprestrenie ornice plochy do 500m2 m2 170,000     

8 564752111 
podklad z kameniva hr. Drveného veľ. 0-32mm po zhut.hr. 
150mm vč rozšírenia podkladu m2 127,500     

9 567122111 
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením 
a zhutnením CBGM C/8/10 po zhutnení hr. 120 mm m2 127,500     

10 596911112 
kladenie zámkovej dlažby hr. 6cm pre peších nad 20m2 so 
zriadením lôžka z kameniva m2 127,500     

11 5922901380 zámková dlažba hr. 6 cm m2 130,000     

12 916561112 
osadenie záhonového alebo park. Obrubníka beton do lôžka 
z bet. Prost tr.C 16/20 s bočnou oporouz m 170,000     

13 5921954590 Obrubník parkový 50x20x5 cm sivý ks 170,000     

14 918101111 
Lôžko pod obrubníky krajníky alebo obruby z dlaž kociek z 
betónu prostého tr. C m3 4,850     

15 998223011 presun hmôt pre pozemné komunikacie  s kryom  t 43,122     

  
Celkom  

           

       

  



 

        
 

      
 

                                  
 

  Výkaz výmer   

 
  

               
  

 

 
  Stavba: Spevnená plocha - zámková dlažba  

  
 

 
  

               
  

 

 
  Miesto:        Dátum:    

  
 

                     

   Objednávateľ:       Projektant:       

 
  Zhotoviteľ:       Spracovateľ:     

 

 
  

               
  

 

 
  PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]   

 

 
    

       

 

  
 

 
  

 
HSV - Práce a dodávky HSV 

       
  

 

 
  

 
    1 - Zemné práce 

        
   

 

 
  1 K 113107131 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t 
m2 115,550 

 
   

 

 
  

   
 hr. 15cm 

        
  

 

 
  

   
40,00*2,60+5,50*2,10 

 
115,550 

      
  

 



 
  2 K 113202111 

Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z 
krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t 

m 96,200     
 

 
  

   
8,10*2+40,00*2 

 
96,200 

      
  

 

 
  3 K 113307120 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 hlina + 
štrk, hr.100 do 200 mm,  -0,23500t vč. rozšírenia 
podkladu 

m2 127,105     
 

      115,55*1,10  127,105          

 
  4 K 113307122 

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  
-0,23500t 

m2 115,550     
 

 
  

   
"hr.20cm" 

        
  

 

 
  

   
115,55 

 
115,550 

      
  

 

 
  5 K 181101102 

Zhutnenie zemnej pláne na min Edef2=45MPa na 
úrovni pláne vozovky  pri stupni zhutnenia E 
def2/E def1 je menšie ako 2,5 

M2 127,105     
 

 
  

 
    5 - Komunikácie 

        
   

 

 
  6 K 564772111 

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného 
veľ. 32-63mm(vibr.štrk) vrátane rozšírenia 
podkladu po zhut.hr. 250 mm 

m2 127,105     
 

 
  

   
115,55*1,10 

 
127,105 

      
  

 

 
  7 K 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a 

zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm 
m2 115,550     

 

 
  8 K 596911112 

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších 
nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 
cm 

m2 115,550     
 



 
  9 M 5922902300 Zámková etónová dlažba  hr.6 cm, sivá  m2 119,017     

 

 
  

 
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

    
     

 

 
  10 K 916561112 

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 
oporou 

m 96,000     
 

   11 M 5921954660 Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý ks 97,000      

 
  

   
96*1,01 

 
96,960 

      
  

 

 
  

   
97 

 
97,000 

      
  

 

 
  12 K 979082213 

Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km 

t 96,972    
 

   13 K 979082219 
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km 
nad 1 km - 2km t 193,944     

 
  14 K 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre 

vodorovnú dopravu vybúraných hmôt 
t 13,949    

 

 
  15 K 979089012 

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01 ), ostatné 

t 96,972    
 

 
  

 
    99 - Presun hmôt HSV 

        
  

 

   16 K 998223011 
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 
dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky 
objektu 

t 149,099      

 
                                  

 

                   

                   

                   

                    


