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Výzva na predloženie ponuky. 

 

Mesto Giraltovce   
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 

 
  
 

Názov,  
sídlo - Adresa vybraného dodávateľa  

 
 
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 

 
„  Giraltovce-úprava ľavobrežnej hrádze-časť SO 01, časť SO 03-horný pobrežný múrik, rekultivácia ihriska “ 

 

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 7322447 

Fax:         + 421 54 732 2301 

Mobil: +421 905 515071 

Kontaktná osoba: Ing. Emil Mati 

E-mail:     sekretariát@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 obstarania je záväzok poskytovateľa zhotoviť prácu pre objednávateľa  pre stavbu 
„ Giraltovce-úprava ľavobrežnej hrádze-časť SO 01, časť SO 03-horný pobrežný múrik, rekultivácia 
ihriska“.   
Hlavný slovník CPV: 45246100-4 Výstavba riečnych hrádzi 
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obsta rávania:  
Zmluva o diele podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších zmien; 

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstará vania):  
 
Spätná klapka a Závory pre object SO 01: 
Pre zamedzenie vstupu nepovolaným vozidlám a mechanizmom sa na hrádzi navrhujú osadiť uzamykateľné sklopné oceľové 
zábrany (stípiky).Stabilná oceľová konštrukcia so žiarovo pozinkovanou základňou alebo pätkou (190 x 190 mm) upevňovaná 
hmoždinkami na betón, asfalt, atď. Pred nárazom na cestu chránia stĺpiky a oblúky gumové nárazníky. Zábrany majú lamelové 
zámky s krytkou proti vniknutiu nečistôt a 3 kľúčmi. Kľúč je potrebný iba na uvoľnenie a sklopenie stĺpikov a zábran. Pri 
postavení sa stĺpiky a oblúky automaticky uzamknú. Zábrany sú vybavené reflexnou fóliou pre zníženú viditeľnosť, Ochrana 
proti korózii vo farebnom vyhotovení: biely komaxit na podklade zinkovej farby (dvojitá ochrana) alebo žiarovo zinkované. 
Druh zámku: lamelový; Počet kľúčov do zámku: 3ks; Výška stĺpika: 800mm; Priemer trubky: 43mm; Hmotnosť: 7,0 kg;  
Tvar stĺpika: hranatý; Stĺpiky 2ks osadiť v strede chodníka v staničeniach; 
 
SO 03 –Pobrežný múrik: 
Na základe geodetického zamerania skutkového stavu a hydrotechnických výpočtov bolo navrhnuté technické riešenie 
protipovodňovej ochrany intravilánu mesta Giraltovce a to úprava ľavobrežnej hrádze toku Topľa, 
Úprava ľavobrežnej ochrannej hrádze pozostáva z nadvýšenia koruny hrádze a to formou pobrežného betónového múrika, 
ktorého koruna bude siahať nad max.hladinou 0,50m pri prietoku Q100=470m3/s. Stavba si bude vyžadovať demontáž 
existujúceho oplotenia v tesnej blízkosti tréningového futbalového ihriska v dílžke cca 200m a existujúceho nefunkčného 
pozinkovaného potrubia pre závlahu tohto ihriska. 
Riešený úsek začína v km 0,620 na opornom múriku v rámci l.etapy SO01 Úprava ľavobrežnej hrádze a končí v km 0,870. 
Celková dĺžka ľavobrežného ochranného múrika je 250m. 
Vzhľadom na prvotnú úvahu, že ľavobrežná hrádza sa bude navyšovať zo zemných materiálov, bol urobený IG prieskum v 
priestore inundačného územia (na berme po ľavej strane koryta toku) ako aj prieskum ďalších lokalít v blízkosti stavby. 
Orientačnými výpočtami potreby zeminy pre násyp hrádze na potrebnú výšku (cca 12,3 tis.m3) bolo prieskumnými prácami 
zistené, že vhodný zemník ani požadované množstvo vhodnej zeminy sa v priestore stavby ani v jej blízkom okolí nenachádza. 
Z uvedeného dôvodu sa na rokovaní 05.02.2009 komisionálne rozhodlo, že ochrana bude realizovaná pobrežným betónovým 
múrikom, ktorý sa vybuduje na hrane návodného svahu hrádze. Jeho konštrukčné rozmery sú minimalizované a podložené 
statickým výpočtom. 
Trasa ochranného múrika je vedená cca 3,0-7,0m od brehovej čiary rieky Topľa. V podstate je v celej dĺžke, mimo krátkeho 
úseku km 0,620-0,687, trasovaná v osi existujúceho zdevastovaného oplotenia po obvode futbalového ihriska. 
Základ je navrhnutý z vodostavebného betónu rozmeru 1100/800mm na podkladný štrkopiesok hr.lOOmm. Základová škára je 
navrhnutá v nezamŕzavej hĺbke. 
Na základ bude naväzovať oporná stena-betónový múrik z vodostavebného betónu a z dôvodu terénnych pomerov rozmeru 
výšky až 2200mm a šírky 600mm s dilatáčnými úsekmi po 6,0m. Vzájomné prepojenie základu a steny bude konštrukčnou 
betonárskou výstužou. 
Zo vzdušnej pohľadovej strany, bude podľa požiadavky investora, debnenie z trapézového plechu. 
V úsekoch po každých 3,0m sú v stene osadené oc.trubky DN80 dí. 1,0m pre zabudovanie budúceho oplotenia futbalového 
ihriska. 
Z hľadiska dodržania STN 73 6823 bezpečnostné prevýšenie úrovne koruny ochrannej hrádze-múrika je nad hladinou 
návrhového prietoku je dodržané a predstavuje min. 0.50 m. 
 
Odvedenie vnútorných vôd 
Odvedenie vnútorných vôd z plochy futbalového ihriska navrhujeme dvornou vpusťou DN 110 horizontálnou pozostávajúcou s 
vyberateľnou 3-násobnou ochranou proti vzdutiu (2 x automatická, 1 x ručná), plastová vtoková mriežka 180 x 125 mm, 
kontrolný otvor 180 x 125 mm a zachytávač nečistôt. 
Odtok od vpuste je navrhnutý zHDPE potrubia DNI00 zaústené betónovou výustkou so spevnením kamenným záhozom 
0,50m3/1 ks do toku Topľa. 
Celkovo navrhujeme pre odvedenie povrchových vôd 6ks dvorné vpuste. 
Pred betonážou základov múrika je potrebné osadiť 6 KS odtokové potrubie HDPE DN 100 dl po . 6,0 m. 
Rozmiestnenie a výškové osadenie dnových výpusti bude počas výstavby koordinované s projektom rekonštrukcie hracej 
plochy futbalového ihriska. 
 
Rekultivácia ihriska: 
Ide o zemné práce na úprave plane, rozprestretie ornice a založenie trávnika výsevom trávneho semena na ploche 3000 m2. 
 
Hradislová stena: 
Zriadenie prestupu - drevená hradidlová stena km 0,68188 - 068588 dl. 4,00 m 
Prestupu cez navrhovaný SO 3 Ľavobrežný protipovodňový múrik km 0,620-,0870 sa navrhuje zriadiť drevenou hradidlovou 
stenou dl. 4,0 m, ktorá sa osadí do navrhovaného priečneho profilu protipovodňového múra v km 0,68188 - 068588 v lokalite pri 
futbalovom ihrisku - vid sit. stavby.  
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V tomto staničení do bočných stien protipovodňového múra š.400mm sa zabudujú oceľové valcované profily „U“ č. 100, taktiež 
obdobne v úrovni predpokladanej nivelety koruny cyklistického chodníka, ktorá bude kopírovať existujúci terén. 
V strede dĺžky hradidlovej steny sa vytvorí v betóne z pozváraného oceľového plechu hr.lOmm kapsa pre zasunutie stredového 
stĺpika z valcovaných profilov „U“ č. 100 vzájomne proti sebe zvarených. Kapsa bude pred osadením stĺpika uzavretá poklopom 
z plechu hr.lOOmm upevnená na spodný plech dvomi skrutkami s privarenou maticou na spodný plech. Pred osadením stĺpika 
sa na poklope odskrutkuje jedna skrutka, druhá sa mierne povolí a poklop sa otočí o 180st. Poklop slúži na zabránenie 
znečistenia kapsy - podrobnejšie viď výkr. č.3 . 
Do takto vytvorených oceľových rámov sa pred príchodom veľkých vôd, resp. v čase zvýšených prietokov osadia dubové fošny. 
Na „U“ profiloch sa nanituje tesnenie z gumovej pryže. 
Stredový stĺpik a dubové fošny budú uskladnené na vhodnom mieste prevádzkovateľa a musia byť prístupné aj za jeho 
neprítomnosti. 
Pre možnosť prístupu motorových vozidiel z koruny hrádze k navrhovanej hradidlovej stene sa do doby výstavby cyklistického 
chodníka sa zriadi dočasná spevnená plocha - viď. sit. stavby. Spevnenú dočasnú plochu v rozsahu 125 m2 sa navrhuje 
vybudovať zo štrkodrvy ťr. 16-32 mm hr. 300 mm ( cca 38 m3) s hutnením na 95% PS. 
Upozornenie. 
V mieste zriadenia dočasnej spevnenej plochy sa nachádza podzemný VN kábek, ktorý je potrebné pred začatím zemných prác 
vytýčiť. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   

165 642,78 EUR bez DPH; 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Stavba sa bude realizovať popri rieke Topľa v mestskom parku a tréningovom futbalovom ihrisku 
v termíne 032019-052019:  

Dukelská ulica; 

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

Do 60 dní od dňa nadobudnitia účinosti zmluvy o diele;  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky :   

Bez úhrady sú súčasťou tejto výzvy; 

11. Financovanie predmetu zákazky:  
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa prostredníctvom projektu s názvom: 
„Giraltovce-úprava ľavobrežnej hrádze-časť SO 01, časť SO 03-horný pobrežný múrik, rekultivácia ihriska“.  
Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 14 dní odo dňa jej doručenia 
kupujúcemu po splnení predmetu zmluvy. Cena uvedená v podpísanej zmluve je záväzná počas 
celého obdobia realizácie prác.  

12. Lehota na predloženie ponuky: 12.02.2019 do 9 hodiny;  

13. Spôsob predloženia ponuky:     poštou alebo osobne  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:    
       Kritériom na hodnotenie ponúk je celková najnižšia konečná cena v Eurách.  

              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. Ponuka 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 „Sú ťaž - Neotvára ť“ , heslo je „Úprava Hrádze”.  
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. 
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Pripúšťa sa zmena všetkých stavebných hmôt označených v súťažných podkladoch obchodnou 
značkou za ekvivalent v súlade s § 42, odsek 3) zákona o verejnom obstarávaní citujeme „Technické 
požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo 
miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si 
to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 
dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“, a odsek 9) citujeme Ak 
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú 
rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať 
príslušnú značku v určených lehotách, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené 
uchádzačom alebo záujemcom, ako je technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné 
práce alebo služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo konkrétne podmienky, ktoré verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ vyžaduje zákona č.343/2015 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Ponúkaný ekvivalent 
musí spĺňať minimálne a vyššie kvalitatívne a technické požiadavky na stavebné hmoty 
špecifikované v súťažných podkladoch. 

16. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné do klady a údaje :  
16.1  
(1)  
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa § 32 odsek 1 zákona o verejnom obstarávaní č.343/2015 Z.z. v znení 
neskorších zmien a doplnkov (ďalej ZVO):  
b) 
nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu,  
c) 
nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu,  
e) 
je oprávnený uskutočňovať stavebné práce s vedením stavbyvedúceho s oprávnenou činnosťou 
pre inžienierske alebo vodné stavby, 
 (2) 
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
b) 
písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne (Union, Dôvera, VšZP) a Sociálnej poisťovne 
nie starším ako tri mesiace,  
písm. c) doloženým potvrdením príslušného správcu dane; 
Všetky žiadané doklady musia byť originály alebo overené kópie;  

 
Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky 
platiť v splátkach. 
 
16.2 Doklady podľa odseku 16.1 možno nahradiť podľa §39 Jednotný európsky dokument zákona 
ZVO 
§ 39 Jednotný európsky dokument 
(1) 
Jednotný európsky dokument na účely tohto zákona je dokument, ktorým hospodársky subjekt 
môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným 
obstarávateľom alebo obstarávateľom.  
(2) 
Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že  
a) 
neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, 
b) 
spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak 
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,  
c) 
poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil 
jednotným európskym dokumentom.  
(3) 
Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument 
obsahuje informácie podľa odseku 2 aj o tejto osobe.  
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(4) 
Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie 
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú 
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre verejného 
obstarávateľa alebo obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, 
hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup 
do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek 
identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.  
(5) 
Hospodársky subjekt môže jednotný európsky dokument použitý v konkrétnom verejnom 
obstarávaní použiť aj opakovane, ak potvrdí, že informácie v pôvodnom jednotnom európskom 
dokumente sú naďalej aktuálne.  
(6) 
Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho 
priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov 
nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady 
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia 
žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.  
(7) 
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má k dokladom prístup podľa odseku 4 druhej vety, 
tieto od uchádzača alebo záujemcu nevyžaduje a požadované informácie získa na základe 
prístupu do elektronickej databázy.  
(8) 
Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyžaduje ani predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré 
má k dispozícii z iného verejného obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné.  
 
16.3. 
Úrad pre verejné obstarávanie vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie 
podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o 
zapísanie do zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom 
obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety 
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. 

Identifika čné údaje uchádza ča: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

             Návrh uchádza ča na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  
Ponukový rozpočet musí byť predložený v minimálnom rozsahu cenami vyplneného 
položkového  súťažného výkazu výmer; 
 

16. Otváranie ponúk: 12.02.2019 o 11 hodine  

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 12.02.2019 o 11 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. 

17. Postup pri otváraní ponúk:  

Na otvárení ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení konatelia uchádzača resp. nimi splnomocnené 
osoby. 

18. Lehota viazanosti ponúk : Do 30.06.2019. 

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

Kontaktná osoba k realizácií verejného obstarávania je Ing. Emil Mati, kontakt +421 905515071, 
emil.mati@giraltovce.sk;  
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20. Ďalšie informácie verejného obstarávate ľa: 

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie 
doklady:  

- záručná lehota na celeé dielo je minimálne 60 mesiacov odo dňa odvzdania diela; 

- lehot splatnosť faktúry je minimálne 14 dní odo dňa schválenia súpisu vykonaných prác 
a doručenia faktúry; 

 
 
V Giraltovciach dňa 23.01.2019.  
 
S pozdravom  
 
                                                                                     Mgr.Ján Rubis, primátor mesta 
 
 
 
Prílohy:  
- vybrané časti projektovej dokumentácie, výkaz výmer 
 

 


