
 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV 
                                                                                                              

Číslo: 23 
 
Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 24. 4. 2017 
 
 
 
Názov materiálu: Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov – verejné obstarávanie 
 
 
Obsah materiálu: -  dôvodová správa 

-  príloha č.1 – objednávkový formulár    
 
 

Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 
 

schvaľuje  
 

verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku s názvom – Oprava mestských cestných komunikácií 
a chodníkov, s predpokladanou hodnotou zákazky 58 285,69 EUR bez DPH,  69 942,83 EUR 
s DPH, s využitím elektronického trhoviska, ktoré bude zrealizované podľa prílohy č. 1 tohto 
uznesenia. 
  
  
         
Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 
Spracoval: Ing. Ján Bogda, referent oddelenia výstavby a majetku 
                        
               

 
 
V Trebišove, dňa 18. 4. 2017                                                             

       predkladateľ 



 
 

                                                                     Dôvodová správa 

Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov 2017 

 
Zámer opraviť časť mestských cestných komunikácií a chodníkov bol schválený uznesením MsZ č. 
13/2017 na zasadnutí dňa 27.2.2017. 
Po obhliadke a zameraní plôch cestných komunikácii a chodníkov navrhovaných na opravu boli 
spracované kalkulácie predpokladaných nákladov: 

Popis  MJ 
Množstvo 
celkom 

Jednotkov
á cena  

Cena celkom 

I. CESTNÉ KOMUNIKÁCIE             

1. Škultétyho ulica ‐ úsek za BD 1923/2 a predajňou nábytku ‐ súvislá oprava cesty na ploche 
1524 m2. 

Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu  m2  885,000 2,64  2 336,40

Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 11, hr. 3 cm  m2  120,000 6,88  825,60

Výšková úprava existujúcich poklopov  kus  1,000 99,63  99,63

Pokládka asfaltového koberca, asfaltobetón AC 11, hr. 
4 cm  m2  1 524,000 9,03  13 761,72

Cena bez DPH  17 023,35

Cena s DPH  20 428,02

2. Zimná ulica od Ul. Čsl. Armády po vjazd do areálu nákupného strediska ‐ súvislá oprava 
úseku cesty na ploche 440 m2. 

Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu  m2  440,000 2,64  1 161,60

Vyrovnávka nerovností, asfaltobetón AC 11, hr. 3 cm  m2  30,000 6,88  206,40

Pokládka asfaltového koberca, asfaltobetón AC 11, hr. 
4 cm  m2  440,000 9,03  3 973,20

Cena bez DPH  5 341,20

Cena s DPH  6 409,44

3. Ul. Ľ. Podjavorinskej ‐ úsek severne od Ul. J. Husa ‐ súvislá oprava cesty na ploche 891 m2. 

Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu  m2  891,000 3,89  3 465,99

Vyrovnávka nerovností, asf. kobercom AC 8, hr. 3 cm  m2  406,000 6,98  2 833,88

Pokládka asfaltového koberca, asfaltobetón AC 8, hr. 4 
cm  m2  891,000 9,16  8 161,56

Cena bez DPH  14 461,43

Cena s DPH  17 353,72

4. Križovatka Kutnohorskej a Masarykovej ulice súvislá oprava cesty na ploche 143 m2. 

Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu  m2  135,000 2,64  356,40

Pokládka asfaltového koberca, asfaltobetón AC 8, hr. 4 
cm  m2  135,000 9,16  1 236,60

Cena bez DPH  1 593,00

Cena s DPH  1 911,60

II. CHODNÍKY    

1. Nemocničná ulica ‐ celková plocha 202 m2 

Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia  m2  202,000 3,89  785,78

Vybúranie, odvoz a likvidácia starých obrubníkov  m  5,000 10,39  51,95

Obrubník betónový cestný 100x20x10  kus  5,000 3,21  16,05

Uloženie obrubníka do lôžka z betónu  m  5,000 10,73  53,65

Vyrovnávka asf. kobercom AC 8, hr. 3 cm,  m2  67,000 7,32  490,44



 
 

prespádovanie chodníka 

Pokládka asfaltu AC 8, hr. 4 cm  m2  202,000 9,61  1 941,22

Cena bez DPH  3 339,09

Cena s DPH  4 006,91

2. Berehovská ulica ‐ chodník vo vnútrobloku od BD 2213 po 1. decembra  ‐ celková plocha 
790 m2 

Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia  m2  175,000 3,89  680,75

Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého asfaltu  m  72,000 5,72  411,84

Vyrovnávka asf. kobercom AC 8, hr. 3 cm  m2  180,000 7,32  1 317,60

Pokládka asfaltového koberca, asfaltobetón hr. 4 cm  m2  790,000 9,61  7 591,90

Cena bez DPH  10 002,09

Cena s DPH  12 002,51

3. Hviezdoslavova ulica ‐ chodník vedľa areálu MŠ  ‐ celková plocha 406 m2 

Odobratie starého asfaltu, odvoz a likvidácia  m2  406,000 3,89  1 579,34

Pokládka asfaltu AC 8, hr. 4 cm  m2  425,000 9,61  4 084,25

Vyrovnanie nerovností ‐ podklad z betónu, hr. 3 cm  m2  142,000 6,07  861,94

Cena bez DPH  6 525,53

Cena s DPH  7 830,64

Celkové náklady na opravu komunikácií a 
chodníkov 

Cena bez DPH  58 285,69

Cena s DPH  69 942,83
 
 
 
V Trebišove, 18. 4. 2017 
Spracoval: Ing. Ján Bogda, referent oddelenia výstavby a majetku 
 



Príloha č. 1                                                                                                         

Objednávkový formulár 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Mesto Trebišov 
M. R. Štefánika 862/201 
075 25 Trebišov 
IČO:   00 331 996 
DIČ:   202 077 3590 
IČ DPH:  SK 202 077 3590                                                                                    
 

2. Názov predmetu zákazky:  

 
Oprava mestských cestných komunikácií a chodníkov 
 

3. Kľúčové slová: 
 
oprava  ciest, komunikácií, odstránenie výtlkov, obnova povrchu vozovky, obnova 
povrchu chodníkov 
 

4. CPV kódy: 
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 
45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest 
45233142-6 Práce na oprave ciest 
45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov 
60000000-8 Dopravné služby 
 

5. Druh zákazky (nehodiace sa prečiarknúť): 
- zákazka na dodanie tovaru 
- zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
- zákazka na poskytnutie služieb  

 
6. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: 

 
Predmetom zákazky je oprava povrchu miestnych komunikácií – ciest a chodníkov -  
v 7 lokalitách mesta. 
 

7. Technická špecifikácia predmetu zákazky: 
 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 
Oprava povrchu  miestnych komunikácií 
v 7 lokalitách mesta: 

dielo   1 

1. Ul. Škultétyho – úsek za BD 1923/2 
a nábytkom – súvislá oprava úseku cesty  

m2   1 524 

2. Ul. Zimná – od Čsl. armády po vjazd do 
areálu nákupného strediska – súvislá 
oprava úseku cesty 

m2   440 

3. Ul. Ľ. Podjavorínskej – úsek severne od 
J. Husa – súvislá oprava úseku cesty  

m2   891 



4. Križovatka Kutnohorská – Masaryková – 
súvislá oprava úseku cesty 

m2   135 

5. Ul. Nemocničná m2   202 

6. Ul. Berehovská, chodník vo vnútrobloku 
od BD 2213 po ul. 1. decembra 

m2   790 

7. Ul. Hviezdoslavova, chodník vedľa 
areálu MŠ 

m2   425 

Sumarizácia za 7 lokalít podľa 
jednotlivých činností: 

    

Vyfrézovanie, odvoz a likvidácia starého 
asfaltu 

m2   1 532 

Odobratie, odvoz a likvidácia starého asfaltu m2   1 674 

Vybúranie, odvoz a likvidácia starých 
obrubníkov 

m   5 

Vyrovnávka nerovností , asfaltobetón AC11 
v hr. 3 cm 

m2   150 

Vyrovnávka  asf. kobercom AC08 v hr. 3 
cm 

m2   653 

Vyrovnanie nerovností – podklad z betónu 
v hr. 3 cm 

m2   142 

Výšková úprava existujúcich poklopov kus   1 

Obrubník betónový cestný skos. 100x20x10 kus   5 

Uloženie obrubníka do lôžka z betónu  m 
 

  5 

Pokládka asf. koberca, asfaltobetón AC11 
v hr. 4 cm 

m2   1 964 

Pokládka asfaltu  AC08 v hr. 4 cm m2   2 443 

Technické vlastnosti Hodnota/charakteristika 
Asfaltová zmes – asfaltový betón AC STN EN 13108-1 Asfaltový betón AC08, AC11 
Betónové obrubníky cestné EN 1340 
Penetrácia áno 
Položenie novej asfaltovej obaľovanej zmesi áno, s následným zhutnením a zarovnaním 

s povrchom vozovky 
8. Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia. 
V cene diela musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prácami  a dodávkou materiálu ako aj 
náklady spojené s odvozom a likvidáciou starého asfaltu. 
Dodávateľ sa zaväzuje vykonať dielo s odbornou starostlivosťou a za dodržania všetkých súvisiacich 
právnych predpisov a noriem. 
Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály  a zariadenia, ktoré majú platné 
certifikáty kvality  a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými 



všeobecne záväznými predpismi. 
Dopravné značenie v rámci platnej legislatívy si na stavenisku zabezpečuje dodávateľ. 
Dodávateľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi súpis vykonaných prác 
a dodávok  a stavebný denník. 
Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ nebude poskytovať zálohové platby. 
Dielo je financované z prostriedkov verejného obstarávateľa. 
Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až na základe objednávateľom schváleného a podpísaného 
Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý vypracuje dodávateľ. 
Záručná doba na dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela.  
Názov Upresnenie 

Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi potvrdenie 
príslušného súdu (nie staršie ako 3 mesiace) alebo aktualizačný 
údaj zo Zoznamu hospodárskych subjektov o tom, že nie je 
v reštrukturalizácii. 

Nedodržanie tejto podmienky sa 
považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok 
s možnosťou uplatnenia zmluvnej 
pokuty vo výške 500 € a využitia 
inštitútu odstúpenia od zmluvy. 

Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi podrobný 
aktualizovaný rozpočet. 

Nedodržanie tejto podmienky sa 
považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok 
s možnosťou uplatnenia zmluvnej 
pokuty vo výške 500 € a využitia 
inštitútu odstúpenia od zmluvy. 

Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi kópiu platného 
certifikátu systému manažérstva kvality . 

Nedodržanie tejto podmienky sa 
považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok 
s možnosťou uplatnenia zmluvnej 
pokuty vo výške 500 € a využitia 
inštitútu odstúpenia od zmluvy. 

Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi kópiu platného 
certifikátu systému environmentálneho manažérstva pre oblasť 
rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky. 

Nedodržanie tejto podmienky sa 
považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok 
s možnosťou uplatnenia zmluvnej 
pokuty vo výške 500 € a využitia 
inštitútu odstúpenia od zmluvy. 

Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi min. 3 
referencie súvisiace s rovnakým  alebo podobným predmetom 
zákazky za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia zákazky 
v celkovej hodnote min. 70 000 €. 

Nedodržanie tejto podmienky sa 
považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok 
s možnosťou uplatnenia zmluvnej 
pokuty vo výške 500 € a využitia 
inštitútu odstúpenia od zmluvy. 

 
9. Zmluvné podmienky: 

1) Miesto plnenia zmluvy:  
Štát: Slovensko 
Kraj: Košický 
Okres: Trebišov 
Obec: Trebišov 



Ulica a číslo: 7 lokalít v intraviláne mesta Trebišov 
2) Čas / lehota plnenia zmluvy: do 90 dní od účinnosti zmluvy 
3) Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:  

Jednotka: dielo 
Požadované množstvo: 1 

4) Maximálna výška zdrojov: 70 000,00 € s DPH  
5) Druh všeobecných zmluvných podmienok: zmluva o dielo 
6) Druh financovania: 

Zákazka je/nie je financovaná zo zdrojov EÚ 
 

10. Kritéria ponuky:  
Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky s DPH. 
 

11. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk: 
Dátum a čas vyhlásenia: .......................... 
Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: min. 21 dní od vyhlásenia 
zákazky. 

 
 
 
 
V Trebišove, dňa 18.04.2017 
 
Spracovali: Ing. Ján Bogda, referent pre výstavbu 
                   Ing. Valéria Maďarová, referent pre verejné obstarávanie 


