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VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu 

podľa zákona č. 343/2015  Z. z.  o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 
 

 

 I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 

    A. 

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

 Názov obce: Semerovo 

 Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR 

    Adresa sídla obce: 941 32 Semerovo č. 345 

    IČO: 00309257 

    Krajina: Slovenská republika 

    Internetová adresa: http://www.semerovo.eu/ 

    Štatutárny zástupca: Marián Kečkéš, starosta obce 

    Telefonický kontakt: + 421 35 64 74 101 

    Email: obec.semerovo@stonline.sk 

    Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie. 

    B. 

     Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o., 934 01 Levice, Južná 3079/18, IČO: 50 354 540 

     Kontaktná osoba: Mgr. Rebeka Zelenyáková 

     Telefonický kontakt: + 421 914 201 483, + 421 902 838 600 

     Email: obstaravanie.amire@gmail.com   

 

II.  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

   Predmet zákazky: Pasport dopravného značenia komunikácií v správe obce Semerovo 

   CPV kód: 71242000-6   Slovník VO: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

   Druh zákazky: Služby 

   Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti 

   Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka pasportu pre dopravné značenie komunikácií v správe 

obce Semerovo v zmysle platnej legislatívy. Podrobná špecifikácia opisu predmetu zákazky sa nachádza v prílohe 

č.1 tejto výzvy. 

   Lehota trvania zákazky: maximálne do 60 kalendárnych dní 

   Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Semerovo, 941 32 Semerovo č. 345 

   Zdroj financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov rozpočtu obce Veľké Ludince 

   Spôsob záväzku: Objednávka 

   Platobné podmienky: Verejný obstarávateľ realizuje úhradu na základe faktúry so splatnosťou 14 dní. Verejný 

obstarávateľ  neposkytuje preddavky. 

   Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil cenu na základe prieskumu trhu vo výške 1 

350,00 Eur bez DPH 

http://www.semerovo.eu/
mailto:obec.semerovo@stonline.sk
mailto:obstaravanie.amire@gmail.com
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   Termín obhliadky: Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu        

zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.   Výdavky  

spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka miesta dodania 

predmetu zákazky sa uskutoční po dohode, pričom sú záujemcovia povinní ohlásiť svoj záujem vopred emailom 

alebo telefonicky  ihneď po prevzatí výzvy na kontaktnej adrese obce v bode I.A. 

 

    III. PREDPOKLADANÝ POSTUP 

     

   1. Cenový prieskum na dodávku služieb, ktoré sú predmetom zákazky, zabezpečí verejný obstarávateľ zverejnením 

výzvy na domovskej stránke obce: http://www.semerovo.eu/ dňa 23.11.2016 a zaslaním výzvy na predloženie 

ponúk dňa 23.11.2016, a to min. 3 záujemcom/dodávateľom požadovaných služieb elektronickou 

formou/emailom, aby zabezpečil objektívne posúdenie a primerané vynaloženie nákladov na obstaranie zákazky. 

Oslovení záujemcovia sú povinní zaslať emailom písomné potvrdenie o prijatí výzvy emailom a oboznámiť 

verejného obstarávateľa o tejto skutočnosti. 

2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk  a pri dodržaní minimálneho počtu predložených ponúk pre dodávku 

služieb, ktoré sú predmetom zákazky, posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí návrhy uchádzačov – celkovú 

výšku za predmet zákazky, v zmysle aktuálnych finančných limitov, vyjadrenú v mene EUR s DPH, ktorej výsledkom 

bude objednávka.  

3. obsah a náležitosti predložených  cenových ponúk posúdi a  vyhodnotí verejný obstarávateľ v zmysle 

aktuálnych finančných limitov ZVO nasledovne: určí poradie uchádzačov a označí úspešného uchádzača, spracuje 

dokument, ktorý je výsledkom verejného obstarávania - záznamom z prieskumu trhu pre zadávanie zákaziek 

podľa § 117 ZVO č.343/2015. 

4. Po spracovaní záznamu verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku vyhodnotenia pre zadávanie 

zákazky a  úspešnému uchádzačovi zasiela objednávku. 

 
IV. 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, resp. českom jazyku 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 30.11.2016. 

Čas: do 13:00 hod. 

   Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým spôsobom z kontaktného 

miesta uvedenom v bode I.B v  tejto výzve dňa 23.11.2016. Záujemca potvrdí prevzatie všetkých informácií 

k stanoveniu ceny na predmet  zákazky zasielaných elektronickým spôsobom.   

   Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenové ponuky vrátane všetkých dokladov musia byť doručené na adresu 

kontaktného miesta uvedeného v bode I.B tejto výzvy a to elektronicky/emailom v predpísanom formáte pdf. 

   ( všetky prílohy vyplnené a naskenované s podpisom oprávnenej osoby uchádzača a pečiatkou) 

    

   V. OBSAH PONUKY 

1. Cenová ponuka musí obsahovať kópiu dokladu o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť v predmete zákazky. 

Dokladom môže byť živnostenské oprávnenie - výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské 

http://www.semerovo.eu/
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oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra a pod. Uchádzač môže uviesť 

vo svojej ponuke informácie pre elektronický prístup k údajom na webovej stránke: www.orsr.sk alebo 

www.zrsr.sk, alebo iný register, v tom prípade nie je nutné doklad o oprávnení podnikať -  vykonávať činnosť v 

predmete zákazky predložiť k ponuke.   

2. Vyplnenú prílohu č.2 - Nacenený celkový návrh na plnenie kritérií predložený v  písomnej forme podpísaný 

uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou spracovaný vo formáte pdf. 

Formulár - celkový návrh na plnenie kritérií  vo formáte word je prílohou č.2 tejto výzvy.           
 
 

VI. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA PONÚK 
 

Uchádzačom predložený návrh na plnenie kritérií je celková  cena, ktorá je uvedená aj v štruktúrovanom rozpočte 

ceny predmetu zákazky a zároveň najnižšia cena v rámci predložených cenových ponúk, vyjadrená v Eur s DPH. 

Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške v Eur bez DPH, 

výška a sadzba DPH v Eur a celková cena v Eur s DPH. Najnižšia cena vyjadrená v Eur s DPH pri splnení podmienok 

a  technických požiadaviek verejného obstarávateľa je podkladom pre stanovenie výsledku verejného 

obstarávania. 

 

VII. PODMIENKY ZRUŠENIA ZADÁVANIA ZÁKAZKY 

1. Cenové ponuky neboli predložené v min. požadovanom počte od 3 záujemcov. 

2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe návrhu plnenia kritérií. 

3. Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky  a  požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov  1 a 2    

    článku V. tejto výzvy 

4. Nebola predložená žiadna ponuka 

5. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená 

 
 
Vypracovala: 
 
 
 
……………....................................... 
     Mgr. Rebeka Zelenyáková 
           Konateľ AMIRE s.r.o. 
 
 
Za obec  Semerovo schválil: 
 
 
 
..................................................... 
              Marián Kečkéš 
               Starosta obce 

 
 

Dátum spracovania: 23.11.2016 

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
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                                                                   Špecifikácia opisu predmetu zákazky                                               Príloha č.1 

 

Pasport dopravného značenia – súčasný stav 

Cieľom riešenia v časti „ pasport “ je zachytiť a do mapy obce zakresliť súčasný stav dopravného značenia v obci 

-  zvislé a vodorovné dopravné značenie a dopravné zariadenia. 

Súčasťou pasportu je vyhodnotenie stavu existujúcich dopravných značiek z pohľadu platnej legislatívy. 

Vyobrazenie zvislých dopravných značiek a ich čísla a význam sú ustanovené v prílohe vyhlášky č.9/2009 ktorou 

sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení ( 130/2010, 

413/2010, 313/2011, 361/2011 ) 

V súčasnosti musia zvislé dopravné značky vyhovovať STN 01 8020 – Dopravné značky na pozemných 

komunikáciách  a musia byť vyrobené v zmysle STN EN  12899-1 -  Trvalé dopravné značky. 

Obsah pasportu: 

 podklad – plán obce – komunikácie , zakreslený z podkladov alebo dodaných obcou. 

 obhliadka na mieste a zakreslenie existujúcich zvislých a vodorovných dopravných značiek do schémy obce. 

V rámci pasportu budú vyznačené dopravné značky , ich osadenie ( stĺpik, verejné osvetlenie, iné) a stav z 

hľadiska platnej legislatívy, t.j. – retroreflexia, podkladová doska, stĺpik, stav príslušenstva. 

Pasport dopravného značenia slúži pre obec ako hlavný podklad  o reálnom stave dopravného značenia v čase 

realizácie pasportu dopravného značenia. 

Na základe zhodnotenie súčasného stavu  je možné vykonať opravu, výmenu, obnovenie zvislých a vodorovných 

dopravných značiek  (nevyhovujúcich – kus/kus) 

bez zmeny organizácie dopravy a zosúladiť ich podľa podmienok ustanovených zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej 

premávke a platných STN, EN. 
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                                                                            Návrh na plnenie kritérií                                                          Príloha č. 2 

 

 
Predmet zákazky: „ Pasport dopravného značenia komunikácií v správe obce Semerovo “ 

 

 

 

 

 

Identifikačné údaje uchádzača/názov: ...................................... 

 

Sídlo.........................................................................................  

 

IČO......................... 

 

Kontaktná osoba............................................................. 

 

Email............................................................................... 

 

Telefonický kontakt........................................................ 

 

Uveďte či Ste platcom alebo nie Ste platcom DPH:........................................... 

 

Tu vložte link ORSR alebo ŽRSR:......................................................................... 

 

 

 

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru................................ 

 

 

Dátum................................................... 

Predmet zákazky 
 

Cena v Eur bez DPH 
 

 
DPH 20 % 

v Eur 

 
 

Cena v Eur s DPH 

Celková cena za predmet zákazky    


	

