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Mesto Giraltovce   
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 

 
  
           
                                                                                                Pre záujemcov, uchádzačov 
 
 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 
 Mesto Giraltovce, 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 žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

 
„ Bytový dom A (19 b.j.) Giraltovce-oporný múr “ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa:  

Verejný obstarávate ľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávate ľa:  Mesto Giraltovce  

Sídlo:  Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Ján Rubis, primátor mesta 

IČO:  321 982         

DIČ:   2020778760       

IČ DPH:   Nie je platcom DPH 

Tel.:         +421 54 732 2447 

Fax:         + 421 54 732 2301 

Mobil: +421 905 515 071 

Kontaktná osoba: Ing. Emil Mati 

E-mail:     sekretariat@giraltovce.sk 

Internetová stránka: www.giraltovce.sk 

Bankové spojenie:   VÚB Bardejov a.s. 

Číslo účtu.:               SK24 0200 0000 0000 1872 3522 

2. Miesto predloženia/doru čenia ponuky:  

Mestský úrad Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce, sekretariát primátora mesta,  
II. nadzemné podlažie; 

 
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  

Jaroslava Bakaľárová, Ing. Emil Mati; 

4. Predmet obstarávania: (predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky) 
Predmetom zákazky s názvom „Bytový dom A (19 b.j.) Giraltovce-oporný múr “.   
Oporný múr za Bytovým domom „A“ v meste Giraltovce. Oporný múr „OMl“ je navrhnutý za 
bytovým domom resp. medzi bytovým domom a existujúcim vonkajším schodiskom, ktoré vedie na 
ul. Tehelnú. Zakladanie oporného múra je navrhnuté na plošných základových konštrukciách - 
základových pásoch šírky 1500mm s premennou výškou 800-950mm. Tie budú vybetónované z 
betónu tr.C25/30(B30) vystužené karí sieťou 08/150x08/150mm. Tvar a rozmery základových 
konštrukcií viď výkresovú dokumentáciu. Stena oporného múra hr. 400mm je navrhnutá 
monolitická ŽB z betónu tr.C25/30(B30) vystužená betonárskou oceľou B 500B (10 505R) + kari 
sieť 08/150x08/150mm. Výška steny oporného múra je premenná 2500-3500mm. Zadná stena 
oporného múra (strana k svahu) je kotvená mikropilótami do svahu. Mikropilóty sa budú realizovať 
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technológiou dynamickej injektáže priemeru 115mm, tyč R-38, L=6,0m, a=2,5m alternatívou je 
kotvenie do svahu kotviacimi základovými pätkami. Vzájomné prepojenie steny oporného múra a 
kotviacej základovej pätky je navrhnuté kotviacimi základovými trámami. Kotviace základové pätky 
a trámy sú navrhnuté ako monolitické ŽB z betónu tr.C25/30(B30) vystužené betonárskou oceľou B 
500B (10 505R) + kari sieť 08/150x08/150mm. Kotvenie oporného múra sa upresní podľa 
skutočností na stavbe. Rozmery a tvar kotviacich konštrukcií viď výkresovú dokumentáciu. 
V stenovej časti oporného múra sú navrhnuté dilatácie. Oceľové profily dilatácie sú navrhnuté z 
ocele pevnostnej triedy S235-JRG2. Polohu dilatácií viď výkresovú dokumentáciu. 
Za oporným múrom sa vytvorí ílové tesnenie hr.200mm, na ktoré sa uloží geotextília a drenážne 
potrubie (tj)160mm). ílové tesnenie a drenážne potrubie je potrebné osadiť v spáde min 1%. 
Drenážne potrubie sa obsype makadamom frakcie 16-32mm (hr.500mm) a následne štrkom frakcie 
32-64mm. Na štrkový obsyp sa nasype vrstva zeminy v spáde smerom od oporného múra. 
CPV kód  
Hlavný slovník: 45262620-3 Oporné múry 
 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obsta rávania:  
Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších zmien. 
 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstará vania):  
Oporný múr za Bytovým domom „A“ v meste Giraltovce. Oporný múr „OMl“ je navrhnutý za 
bytovým domom resp. medzi bytovým domom a existujúcim vonkajším schodiskom, ktoré vedie na 
ul. Tehelnú. Zakladanie oporného múra je navrhnuté na plošných základových konštrukciách - 
základových pásoch šírky 1500mm s premennou výškou 800-950mm. Tie budú vybetónované z 
betónu tr.C25/30(B30) vystužené karí sieťou 08/150x08/150mm. Je potrebné vybudovať základový 
pás zo železobetónu triedy C25/30 v rozsahu 73 m3  a steny zo železobetónu triedy C25/30 
v rozsahu 72,30 m3. 
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   
Výsledná PHZ určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní bola stanovená 
na základe aktualizovaného rozpočtu zo dňa 10.09.2020 vo výške 119  581,99 EUR bez DPH; 
 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Činnosť sa bude realizovať na ulici Dukelská v Giraltovciach, parcely č.KN 526/1, 528/1, 525/1 
a 520. 

 
9. Lehoty na dodanie alebo dokon čenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Do 30 dní o do dňa dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy;  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie ponuky, vysvet lenie sú ťažných podkladov:   

Bez úhrady sú súčasťou tejto výzvy. 
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predloženie ponuky môže požiadať 
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby elektronickou poštou  
na adrese: emil.mati@giraltovce.sk. 

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve  
na predloženie ponuky, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom 
najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

11. Financovanie predmetu zákazky:  

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných prostriedkov a prostriedkov Slovenskej republiky 
prostredníctvom projektu s názvom: „ Bytový dom A (19 b.j.) Giraltovce-oporný múr  “. 
Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti čiastkových faktúr do 210 dní odo dňa ich 
doručenia objednávateľovi po odsúhlasení súpisov vykonaných prác. Cena uvedená v podpísanej 
zmluve je záväzná počas celého obdobia realizácie stavebných prác. 

12. Lehota na predloženie ponuky: 20.10.2020 do 9 hodiny;  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne  
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14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:    

       Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR.  
              Uchádzač s najnižšou cenou bude vyhodnotený ako úspešný. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:   

Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku a v mene 
EUR. Ponuku uchádzač vloží do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal 
ponuky musí obsahovať: 

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1; 

- adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania 
uchádzača); 

- označenie súťaže je „Neotvára ť – súťaž-oporný múr“ . 

Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Ponuky po predložení nie je možné meniť ani dopĺňať. 
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná 
oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí 
lehoty na predkladanie ponúk. 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

- Návrh uchádzača na plnenie kritéria“ podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať  
za uchádzača;  

- neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predloženie ponuky je neocenený výkaz výmer - rozpočet 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. 

16. Verejný obstarávate ľ stanovuje nasledovné podmienky ú časti, ktoré uchádza č dokladuje: 
- Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať predmet zákazky, na ktorú predkladá uchádzač 
ponuku. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis  
zo živnostenského registra; 

- Čestné prehlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní; 

17. Otváranie ponúk: 20.10.2020 o 14 hodine  

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 20.10.2020 o 14 hodine v kancelárii oddelenia výstavby 
Mestského úradu v Giraltovciach, ulica Dukelská 75. Uchádzači musia splniť podmienky súťaže 
a podmienky účasti. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo 
neúspešnosť ich ponuky. 

18. Postup pri otváraní ponúk:  

Otváranie a hodnotenie ponúk je neverejné v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 

19. Lehota viazanosti ponúk : Do 31.01.2021. 

20. Osoby ur čené pre styk so záujemcami a uchádza čmi:  

Kontaktná osoba k realizácií verejného obstarávania je Ing. Emil Mati, kontakt +421 905 515 071, 
emil.mati@giraltovce.sk;  

21. Ďalšie informácie verejného obstarávate ľa: 
- záručná lehota na celé dielo je minimálne 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela; 

- lehota splatnosti faktúry je do 210 dní odo dňa schválenia súpisu vykonaných prác a doručenia 

  faktúry; 
 
V Giraltovciach dňa 05.10.2020.  
 
S pozdravom  
 
                                                                                     Mgr. Ján Rubis, primátor mesta 
 
                                                                                                                                        


