
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
k zadávaniu  zákazky podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 
o verejnom obstarávaní) na poskytnutie služby, ktoré nie sú bežnými službami. 
  
 
1. IDENTIFIKÁCIA  VEREJNÉHO OBSTARÁVATE ĽA: 
Názov:  Mesto Krupina 
Sídlo: Svätotroji čné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
Zastúpený: Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta  
IČO:  00320056 
DIČ: 20211525540 
IČ DPH: nie je platca DPH 
Banková spojenie: VÚB, a.s., Zvolen, pobo čka Krupina 
Číslo ú čtu: 20020412/0200 
 
Kontaktná osoba:  
vo veciach verejného obstarávania:   
  Ing. Martin Križan  
Telefón:               045/5550333 
Elektronická pošta:  krizan@krupina.sk 

 
( ďalej len verejný obstarávateľ ) 

 
 
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:   
 Zabezpečenie výkonu zimnej údržby – zóna 3, 4, 5, 6. 
 
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:   
 Jedná sa o zabezpečenie zmierňovania následkov zimných poveternostných vplyvov 
v zjazdnosti a schodnosti miestnych a účelových pozemných komunikácií s povrchom 
nespevneným asfaltom.  Výkon zimnej údržby začína prípravou na zimnú údržbu a končí 
zakonzervovaním a uložením prostriedkov po zimnej údržbe. Prípravou na zimnú údržbu sa 
rozumie označenie priepustov, mostov a lávok, rigolov svahov a pod. drevenými kolmi. 
Zimná údržba pozostáva z monitorovania závad v zjazdnosti určených miestnych alebo 
účelových komunikácií zaradených do jednotlivých zón (zóna 3, 4, 5, 6) a následne 
v odstraňovaní napadnutého snehu na komunikáciách v týchto zónach. Do výkonu zimnej 
údržby patrí aj zabezpečenie odtoku vody z vozovky pri topení snehu (prípadne aj zrážok) 
a zabezpečenie prejazdnosti komunikácie v celom jej profile, vrátane odstránenia konárov 
a kríkov ohnutých do prejazdného profilu cesty. Odstraňovať napadnutý sneh je potrebné 
začať pokiaľ jeho hrúbky presiahne 10cm, pričom je potrebné zachovávať postupnosť podľa 
priority sprístupnenia jednotlivých lokalít v zóne 3, 4, 5, 6. Pokiaľ sa napriek včasnému 
odhŕňaniu snehu vytvorí jeho ujazdená vrstva je potrebné, aby táto vrstva snehu bola 
udržiavaná v rovine. Sneh je potrebné odhŕňať z celej šírky vozovky a v prípade veľkého 
množstva snehu zabezpečiť aj jeho vyvážanie. V prípade intenzívneho sneženia je nutné 
udržať prejazdný pruh v minimálnej šírke 3m a po ustátí sneženia zabezpečiť odhrnutie celej 
šírky vozovky. Nakoľko sú predmetné komunikácie štrkové (nespevnené asfaltovým krytom) 
sneh je potrebné odhŕňať v takom rozsahu, aby nedochádzalo k narušeniu vozovky, 
k zahrnutiu odvodnenia, ani k zmenám v trasovaní cesty. Zimná údržba zahŕňa všetky 
výkony a prostriedky potrebné na zabezpečenia primeraného zmierňovania závad 
v zjazdnosti a schodnosti miestnych a účelových komunikácií v rozsahu podľa ich 
každodenného stavu v sledovanom období a podľa ekonomických možností verejného 
obstarávateľa. Do výkonu zimnej údržby nepatrí žiadna činnosť na súkromných pozemkoch 
mimo siete vo vlastníctve a správe mesta Krupina (mimo verejnej cesty a pomocného 



cestného pozemku). Rovnako do zimnej údržby nepatrí údržba lesných 
a poľnohospodárskych účelových komunikácií. 
 Pri vykonávaní zimnej údržby musí byť dodržiavaná bezpečnosť práce v zmysle 
ustanovení príslušných zákonov. 
 
4.  MIESTO DODANIA  ZÁKAZKY  A ROZSAH  SLUŽIEB:   
 Mesto Krupina, katastrálne územie Krupina, extravilán mesta, miestne a účelové 
komunikácie vo vlastníctve alebo v správe mesta Krupina, a to v zónach 3, 4, 5, 6 
nasledovne: 

a) ZÓNA 3 - štrkové cesty, východná časť katastrálneho územia Krupina pozostávajúca 
z týchto lokalít: 
Okrúhla hora, Tanistravár, Bria č, Hozník, Dolné Kopanice, Gerlach, Horné 
Kopanice, Prostredný vrch, Ľahotský vrch, Brezová, Dorkovi čka, Láni čka 
 
Požadované služby Rozsah 
  

Odhŕňanie 100 hod ( spolu cca 500km ) 
 

b) ZÓNA 4 - štrkové cesty, severná časť katastrálneho územia Krupina pozostávajúca 
z týchto lokalít: 
Tepli čky, Kňazova dolina, V ĺčok, Kamenný Kríž, Kuku čka, Dráhy, Starý Háj, 
Vajsov 
 
Požadované služby Rozsah 
  

Odhŕňanie 100 hod ( spolu cca 500km ) 
 
c) ZÓNA 5 - štrkové cesty, západná časť katastrálneho územia Krupina pozostávajúca 

z týchto lokalít: 
Fitzberg, Šváb, Stará Hora, Líška, Pinterov mlyn, H avran, Čierne Blato, Môlk ňa, 
Žobrák, Bebrava, Pijavice, Ben čaťov majer, Červená Hora, Trnovec 
 
Požadované služby Rozsah 
  

Odhŕňanie 100 hod ( spolu cca 500km ) 
 

a) ZÓNA 6 - štrkové cesty, severná časť katastrálneho územia Krupina pozostávajúca 
z týchto lokalít: 
Šváb, Odrobinovo pole, Holý vrch, Poloma 
 
Požadované služby Rozsah 
  

Odhŕňanie 70 hod ( spolu cca 500km ) 
 

 
 Poskytovanie služieb zimnej údržby v stanovených zónach mesta je potrebné vykonávať 
v rozsahu podľa ich každodenného stavu v sledovanom období a podľa ekonomických 
možností verejného obstarávateľa. 
 
5.    ROZSAH A PREDPOKLADANÁ  HODNOTA ZÁKAZKY:   

Rozsah predmetu zákazky je uvedený vo vyššie uvedenom bode 4. Opis predmetu 
zákazky a vyššie uvedenom bode 3. Miesto dodania zákazky a rozsah služieb. 
 
  Predpokladaná hodnota zákazky je na základe predkladaných faktúr v minulosti 

stanovená na sumu cca 10 000,-€ bez DPH,  
 
6.    ŠTATICKÁ  KLASIFIKÁCIA  PRODUKCIE:   

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný slovník 



Hlavný predmet: 90620000-9 Odpratávanie snehu 
Doplnkový predmet: 39237000-2 Tyče na označenie okrajov cesty v snehu 

 

7.  ROZDELENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA  NA ČASTI:   
Výkon služieb predmetu zákazky je rozdelený na samostatné zóny mesta Krupina 

uvedené vo vyššie uvedenom bode 4. Miesto dodania zákazky a rozsah služieb. Každý 
uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viacero týchto zón. Ceny v ponuke 
uvedené k samostatným zónam sa  budú menovanou komisiou vyhodnocovať jednotlivo 
a zmluvu môže verejný obstarávateľ uzatvoriť na každú zónu s iným uchádzačom. 
 

8.   MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA  VARIANTNÝCH  RIEŠENÍ:  
 Neumožňuje sa. 
 

9.  TRVANIE ZMLUVY ALEBO  LEHOTA  DODANIA  ZÁKAZKY:    
 Predpokladané trvanie zmluvy od 15.11.2013 do 30.04.2014. 
 

10.  HLAVNÉ  PODMIENKY FINANCOVANIA  A PLATOBNÉ  PODMIENKY:  
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 

11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:    
a) Každý uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia 

podľa § 26 ods.1 písm.f) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom 
obstarávaní), a to preukázať jej splnenie dokladom o oprávnení podnikať podľa § 26 
ods.2 písm.e) zákona o verejnom obstarávaní (Výpis z Obchodného registra alebo 
Živnostenské oprávnenie). V prípade, že uchádzač je zapísaný v zozname 
podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklad požadovaný 
podľa § 26 ods.2 písm.e) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní nahradiť 
predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia 
o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

b) Údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač pre zabezpečenie 
služby predmetu zákazky k dispozícii. 

 

12. OBSAH  PONUKY:  PONUKA  PREDLOŽENÁ  UCHÁDZAČOM MUSÍ 
OBSAHOVAŤ 

a) Doklady uvedené v bode č.11 tejto výzvy na predloženie ponuky. 
b) Čestné vyhlásenie uchádzača, že: 

 - súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, 
 - údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

c) Ponuka musí obsahovať aj návrh zmluvy zimnej údržby na rok 2013/2014 
(uchádzačom  v ponuke uvedená cena za poskytnutie služby predmetu zákazky je 
počas celej platnosti zmluvy nemenná). 

 

Doklady uvedené v bode 12 b) musia byť parafované štatutárnym orgánom uchádzača. 
 V prípade, že predložená ponuka nebude obsahovať všetky vyššie uvedené požadované 
doklady bude z predmetnej súťaže vylúčená. 
 

13.  KOMPLEXNOSŤ ZÁKAZKY:   
 Služby zimnej údržby je potrebné vykonávať každodenne, aby bolo zabezpečené 
požadované zmierňovanie následkov zimných poveternostných vplyvov v zjazdnosti 
a schodnosti miestnych a účelových pozemných komunikácií v majetku a v správe mesta 
Krupina v určených zónach. 
 

14. JAZYK  PONUKY:   
 Všetky doklady v ponuke musia byť predložené v štátnom jazyku . 

 

15.  OBHLIADKA  MIESTA ZÁKAZKY:    



V prípade nejasností je možné získať ďalšie informácie, potrebné na prípravu 
a spracovanie ponuky miestnou obhliadkou a to po predchádzajúcej dohode s vyššie 
uvedenou kontaktnou osobou. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania zákazky idú na 
ťarchu uchádzača. 
 

16.  SPÔSOB URČENIA CENY:             
a) uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR, 
b) ak uchádzač: 

- je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú ponukovú 
(zmluvnú) cenu uvedie v zložení: 

   - navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
   - sadzba  DPH a výška  DPH, 
   - navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH, 

- nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom, súčasne musí 
v ponuke uviesť, že nie je platcom DPH, 

c) návrh ceny musí byť uvedený pre každú zónu samostatne, kde tento návrh bude 
vypracovaný podľa nasledovného návrhu výkazu: 

 
Číslo zóny: 
P.č. Názov kritéria za samostatnú zónu č. ... Hodnota [€] 

   

1. 1 hodinu výkonu  
2. 

Základná cena bez 
DPH 100 hodín výkonu  

3. Konečná cena bez DPH za 100 hodín výkonu  
4. DPH 20%  
5. Konečná cena s DPH za 100 hodín výkonu  

 
d) v jednotkových cenách musí byť zahrnutá aj organizácia výkonu zimnej údržby – 

služby a kontrola stavu jednotlivých úsekoch. 
 
17.  KRITÉRIÁ  NA HODNOTENIE PONÚK: 
 Najnižšia cena. 
 

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v mene EUR 
hodnotená pre každú určenú zónu samostatne. 

 
Spôsob vyhodnotenia kritéria:  
- ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR uvedená na 

každú zónu samostatne predmetu zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia 
ponuka. Poradie sa určí postupne od najnižšej ponukovej ceny (1),  po najvyššiu (x) pre 
každú zónu samostatne. 
 
18. PREDLOŽENIE PONÚK:   

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v stanovenej 
lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla 
uchádzača alebo miesta podnikania s výrazným značením: 

 

„ S Ú Ť A Ž   -   N E O T V Á R A Ť “  
   

Ponuky je potrebné doru čiť osobne alebo poštou na adresu: 
 
Názov:   Mesto Krupina, Mestský úrad Krupina 
Sídlo: Svätotroji čné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
 
Poschodie:  2 
Miestnosť:  sekretariát primátora mesta  



 
V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí. 
Lehota na predloženie ponúk uplynie d ňa: 31.10.2013, hodina 1100hod. 
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom vrátené neotvorené. 
 

19.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:   
       Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční dňa 31.10.2013, hodina 
1300hod. v zasadačke Mestského úradu v Krupine, Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina. 
 

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  
- na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky, 

osobne alebo uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho 
zastupovanie, 

- štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu a osoba splnomocnená uchádzačom na 
jeho zastupovanie musí kvôli jeho identifikácii predložiť doklad totožnosti a v prípade 
splnomocneného zástupcu aj splnomocnenie parafované štatutárnym orgánom 
uchádzača a odtlačkom pečiatky uchádzača. V prípade, ak uchádzač nedisponuje 
pečiatkou je potrebné aby podpis štatutárneho zástupcu parafovaný na splnomocnení 
bol úradne overený.  

 
O vyhodnotení predložených ponúk bude každý uchádzač písomne informovaný. 
 
Výsledkom  súťaže  bude  zmluva  na   predmet  zákazky   uzatvorená  medzi 

objednávateľom a úspešným uchádzačom na každú určenú zónu samostatne. Obchodné 
podmienky budú prerokované s úspešným uchádzačom. 
 

Verejný obstarávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom poskytovaných služieb. 
Skutočne vykonané služby predmetu zákazky vykonané v sledovanom období môže byť 
nižšie, rovnaké alebo vyššie ako je predpokladané množstvo, resp. rozsah poskytovaných 
služieb. Predmetom fakturácie budú len skutočne vykonané služby v sledovanom období 
podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uzavrie s 
úspešným uchádzačom (pre každú zónu samostatne) právny vzťah s predpokladanou 
platnosťou na obdobie jedného roka.  
 

Verejný obstarávateľ neposkytne žiadne zálohové platby. 
Predložená oprávnená faktúra, za skutočne vykonané služby predmetu zákazky 

uskutočnené v sledovanom období roka 2013/2014, bude dodávateľovi uhradená do 30 dní 
odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, resp. splatnosť faktúry je 30 dní. 
 
20. VYHRADENIE PRÁVA:   
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa 
zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo, 

b)  neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako 
je suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne 
bude použitý postup zadávania zákazky zrušený. 

 
21.  UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI  PONÚK:    

Lehota viazanosti ponúk uplynie dňa 31.12.2013. 
 
 
 V Krupine, dňa 17.10.2013    
 
                                                                                 
 Ing. Rado slav VAZAN  

primátor mesta 


