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Vec 

Výzva na predloženie ponúk 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Mesto Nitra 

Adresa: Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 

IČO:  00308307 

IČ DPH: SK2021102853 

Kontaktná osoba:  

Vo veciach procesu VO - Ing. Lukáš Daniš, 0911 483 296, danis.lukas@msunitra.sk 

Vo veciach predmetu zákazky - Dalibor Repa, 0914 352 835, repa@msunitra.sk 

 

2. Názov zákazky: 

„Opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a 

dopravných zariadení na území mesta Nitry.“ 

 

3. Typ zákazky a druh postupu: 

Typ zákazky: Civilná zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác.  

Podľa zákona č. 343/2015 z. o verejnom obstarávaní.  

 

4. Typ zmluvy: 

Rámcová zmluva na uskutočnenie stavebných prác. 

 

5. Miesto dodania: 

Hlavné miesto uskutočnenia prác na uvedený predmet zákazky: Opravy, obnova a zriadenie 

zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na 

miestnych a účelových komunikáciách mesta Nitra, tvoria miestne a účelové komunikácie 

mesta Nitra.  

 

6. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky sú stavebné práce - opravy, obnova a zriadenie zvislého, vodorovného a 

prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych a účelových 

komunikáciách mesta Nitry, v rozsahu položiek výkazu výmer podľa špecifikovaného zadania 

správcu. 

 



                                                              
MESTO NITRA 

  

Mestský úrad v Nitre 

 

 

 
Adresa: Mestský úrad   tel. spoj.: (037) 6502 kl.: 111         fax: (037) 6502 331 

  Štefánikova tr. 60      

  950 06 Nitra      
 

Hlavný predmet obstarávania 

45233141-9 Práce na údržbe ciest 

 

Doplňujúce predmety 

45233221-4 Natieračské práce povrchu vozoviek 

34992200-9 Dopravné značky 

45233290-8 Inštalácia dopravných značiek 

 

Pre účely tejto verejnej súťaže sa miestnymi a účelovými komunikáciami rozumejú všeobecne 

prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do 

siete miestnych alebo účelových komunikácií. Mesto Nitra ako vlastník a poverený správca 

miestnych komunikácií je povinný miestne a účelové komunikácie udržiavať v stave 

zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. 

Rozsah výkonov opráv, obnovy a zriadenia zvislého, vodorovného a prenosného dopravného 

značenia a dopravných zariadení závisí od vonkajších faktorov - poveternostné podmienky, 

dopravná situácia, dopravná nehodovosť a iných ťažko predvídateľných udalostiach. 

Obstarávateľ definoval objem a rozsah prác na základe analýzy štandardov a nákladov údržby 

a z praktických skúseností vo využívaní technológii a pracovných postupov za minulé obdobie. 

Predpokladaný rozsah úkonov a dodávok pre opravy, obnovu a zriadenie zvislého, 

vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení je uvedený vo výkaze 

výmer. 

Jednotkové ceny uvedené uchádzačom pri položkách výkazu výmer, budú súčasťou prílohy k 

rámcovej zmluve. Objednávateľ konkrétny objem prác bude formou zadania upresňovať podľa 

skutočných potrieb v priebehu roka a to len do výšky jemu schválených finančných 

prostriedkov bežného roka. 

Verejný obstarávateľ požaduje od zhotoviteľa výkon opráv, obnovy a zriadenie zvislého, 

vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení takým spôsobom, 

ktorý v najmenšej možnej miere ovplyvní plynulosť cestnej premávky v priestore zhotovovania 

prác: 

 

Odstránenie (demontáž) havarovaných alebo inak poškodených dopravných značiek a 

dopravných zariadení, ich súčastí a príslušenstva s naložením na dopravný prostriedok, s 

odvozom a uskladnením na skládku odpadov. 

Zriadenie (montáž, demontáž) prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení, ich 

súčastí a príslušenstva podľa zadania správcu. 

Technologická obnova a zriadenie vodorovného dopravného značenia, strojná, ručná, farbou 

alebo štruktúrovaným plastom na vodorovné značenie ciest, v prípade potreby s predznačením 

plôch a čiar. 

Technologické odstránenie vodorovného dopravného značenia mechanickým spôsobom 

(frézovaním a pod.). 

Operatívne odstránenie závažných vád v zjazdnosti spôsobených poškodením, odcudzením a 

pod. dopravného značenia a dopravných zariadení, v čase do 60 minút od nahlásenia povereným 

pracovníkom verejného obstarávateľa. 
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Obnova a zriadenie zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení na 

podklade špecifikovaného zadania objednávateľa v termíne do 30 dní. Zriadenie prenosného 

dopravného značenia na podklade špecifikovaného zadania objednávateľa v termíne do 15 dní. 

  

TECHNICKÉ POŽIADAVKY OBSTARÁVATEĽA 

 

Použitie, kvalita použitých materiálov a výrobkov pre dopravné značenia a dopravné zariadenia 

musí zodpovedať parametrom podľa príslušných STN/ EN noriem a TP SSC, najmä: 

zák. č. 8/2009 Z. z., Zákon o cestnej premávke, vyhl. č. 30/2020 Z. z., O dopravnom 

značení, Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií SSC 2019-09: VL 6.1 Zvislé dopravné 

značky, 

STN EN 12899-1:2008., Trvalé zvislé dopravné značky, Časť 1: Trvalé značky 

a  STN EN 1436+A1:2009 Materiály na vodorovné značenie pozemných komunikácií. 

Požiadavky na vodorovné dopravné značky, 

 

Dopravné značky  a dopravné zariadenie budú zabudované v zmysle zásad pre používanie 

dopravného značenia na pozemných komunikáciách. 

Označenie a preukázanie zhody vlastností výrobku s príslušnými technickými špecifikáciami 

dokladuje   

dodávateľ podľa zákona 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a zákona 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení. 

 

Požiadavky na vyhotovenie zvislej dopravnej značky: 

 

Vyhotovenie zvislých dopravných značiek na tabuli z pozinkovaného plechu s ochranným 

lemom (dvojitým prehnutie okraja tabule) - nosiče a spojovací materiál v antikoróznom 

vyhotovení. Funkčná plocha zvislej dopravnej značky a dopravnej značky bude vyhotovená s 

aplikáciou retroreflexnej fólie triedy 1 (Ref1), triedy 2 (Ref2) alebo triedy 3 (Ref3). 

 

Minimálne požadované triedy funkčnosti výrobku zvislej dopravnej značky 

podľa STN EN 12899-1: 

 

a. prederavenie líca : P3 

b. použitie okrajov : E2 

c. dynamické zaťaženie snehom : DSL1 

d. zaťaženie pôsobením vetra : WL3 

e. bodové zaťaženie : PL1 

f. odolnosť proti korózii : SP1, SP2 

g. dočasné výchylky : TDB1, TDT1 

 

 

Požiadavky na vyhotovenie vodorovnej dopravnej značky: 
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Viditeľnosť vodorovných dopravných značiek cez deň  -  určená farebnosťou špecifikovanou 

trichromatickými súradnicami tolerančných oblastí v kolorimetrickom trojuholníku 

CIE (tabuľka 7 a STN EN 1436+A1 tabuľka 6), koeficientom jasu alebo koeficientom jasu pri 

difúznom osvetlení (STN EN 1436 tabuľka 1 alebo 2). 

 

Viditeľnosť vodorovných dopravných značiek v noci  - určená hodnotou koeficienta vratného 

odrazu (retroreflexie) podľa STN EN 1436+A1 tabuľky 3, 4, 5. 

 

Odolnosť proti šmyku  -meraná metódou uvedenou v prílohe D STN EN 1436+A1 

a musí spĺňať požiadavky STN EN 1436+A1 tabuľky 7. 

 

Minimálne požadované triedy funkčnosti vodorovnej dopravnej značky 

 

a. koeficient vratného odrazu za sucha trieda RL R2 

b. koeficient jasu trieda B2 

c. protišmyková odolnosť trieda SRT S3 

d. koeficient jasu pri difúznom osvetlení trieda Qd Q2 

e. trvanlivosť IO 1 

 

Informácie o výrobku. 

Dodávateľ sprístupní nasledovné informácie o dopravných značkách, nosičoch dopravných 

značiek, dopravných zariadeniach, ich súčastiach a príslušenstve: 

 

a. návod na montáž a osadenie 

b. podrobné informácie o akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa umiestnenia alebo použitia 

c. návod na používanie, údržbu a čistenie. 

 

S informáciami a podkladmi označenými uchádzačom ako jeho obchodné tajomstvo bude 

obstarávateľ, alebo ním určený technický dozor investora zaobchádzať dôverne. 

 

7. Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky za obe časti zákazky: 179.999,00€ bez DPH 

Keďže výsledkom zadávania tejto zákazky budú dve rámcové zmluvy (za každú časť zákazky 

jedna), verejný obstarávateľ nevie momentálne určiť predpokladaný objem finančných 

prostriedkov vynaložených na jednotlivé zmluvy, nakoľko dotknuté práce budú objednávané 

na základe aktuálnej potreby verejného obstarávateľa počas platnosti týchto zmlúv. 

Limit 179.999,00€ bez DPH je suma súhrnná za obe časti (zmluvy) zákazky počas doby ich 

platnosti. 

 

8. Variantné riešenia a delenie zákazky na časti: 

-Ponuka s variantným riešením nebude prijatá. 

-Zákazka je rozdelená na dve časti: 

1.časť: Urgentne uskutočnené práce – práce uskutočnené v zmysle opisu predmetu zákazky, 

ktoré neznesú odklad a práce na nich je potrebné 

zahájiť do 60min. od prijatia a potvrdenie objednávky. 
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  2.časť: Štandardne uskutočnené práce - práce uskutočnené v zmysle opisu predmetu zákazky, 

na ktorých práce budú zahájené v lehote do 7dní od 

prijatia a potvrdenie objednávky. 

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo aj obe časti zákazky. V prípade predloženia 

ponuky na obe časti uchádzač predloží Návrh na plnenie kritérií (príloha č. 3) pre každú časť 

ponuky osobitne. 

 

9. Podmienky účasti: 

- Osobné postavenie  

a) podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že je 

oprávnený  uskutočňovať práce, ako je predmet zákazky. 

Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

 

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať, že nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Uvedené ustanovenie sa preukazuje v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným 

vyhlásením.(Príloha č.1) 

 

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e),  

nakoľko  verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej 

správy podľa osobitného predpisu. Uvedené platí iba v prípade, že uchádzač má sídlo alebo 

miesto podnikania v Slovenskej republike. 
 

- Ekonomické a finančné postavenie 

Nepožaduje sa. 

 

- Technická alebo odborná spôsobilosť 

Nepožaduje sa. 

 

10. Lehota dodania: 

 Lehota dodania je uvedená v návrhu Zmluvy na poskytnutie služby. 

 

11. Lehota na predloženie ponuky do : 

24.06.2020 do 12:00 hod. 

Ponuka doručená po uplynutí tejto lehoty nebude zaradená do vyhodnotenia, ale zostane 

neotvorená súčasťou dokumentácie zadávania zákazky. 

Ponuky budú predložené v uzatvorenej obálke s označením: Súťaž - „Opravy, obnova a 

zriadenie zvislého, vodorovného a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení 

na území mesta Nitry“ – NEOTVÁRAŤ!, identifikácia časti zákazky ktorá je predmetom 

ponuky uchádzača (časť1., časť 2., prípadne obe) a uvedením odosielateľa. 
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Ponuky musia byť doručené poštovou prípadne kuriérskou zásielkou v stanovenej lehote 

na adresu: Mesto Nitra, Ing. Lukáš Daniš, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, alebo 

osobne do podateľne verejného obstarávateľa. 

 

12. Obsah ponuky: 

Ponuka musí byť predložená v slovenskom/českom jazyku prípadne úradne preložená do 

slovenského jazyka. 

 

Ponuka musí obsahovať: 

1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, 

telefónny kontakt, e-mailový kontakt, bankové spojenie, IBAN) (Príloha č. 2) 

2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií – vyplnený výkaz výmer pre danú časť zákazky 

(Príloha č. 3) 

Výkaz výmer je totožný v oboch častiach zákazky, no pri uvádzaní cien je potrebné 

v jednotlivých častiach zákazky zohľadniť rozdielnu lehotu uskutočnenia prác!! 

3. Návrh zmluvy pre konkrétnu časť zákazky (Príloha č.4 a Príloha č.5). 

4. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti (bod 9 tejto výzvy). 

 

13. Vyhodnotenie ponúk: 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční 25.06.2020 v sídle verejného obstarávateľa.  

Po vyhodnotení predložených ponúk  bude úspešným uchádzačom oznámené, že jeho ponuka 

sa prijíma  a bude s nimi podpísaná zmluva. Neúspešným uchádzačom bude zaslaná informácia 

o neúspechu ich ponuky s informáciou o identifikácii úspešného uchádzača a jeho návrhu na 

plnenie kritérií.   

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Hodnotiace kritérium je: 

Časť č.1 

 -najnižšia cena za celý predmet zákazky 

(Poznámka: u platcu DPH sa hodnotí cena vrátane DPH, u neplatcu DPH sa hodnotí cena 

celková.) 

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať 

najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená 

Zmluva, ktorej návrh je prílohou tejto výzvy. 

Časť č.2 

-najnižšia cena za celý predmet zákazky 

(Poznámka: u platcu DPH sa hodnotí cena vrátane DPH, u neplatcu DPH sa hodnotí cena 

celková.) 

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať 

najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená 

Zmluva, ktorej návrh je prílohou tejto výzvy. 

 

15. Elektronická aukcia:  

Elektronická aukcia sa nepoužije.  
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16. Dôvody na zrušenie súťaže: 

- nebola predložená ani jedna ponuka  

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“ 

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená 

- verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že ponuka 

úspešného uchádzača prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 

- verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, že bola 

predložená iba jedna ponuka. 

 

17. Ďalšie informácie: 

-Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkovú platbu. 

-V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádza konkrétny typ výrobku, výrobca, výrobný 

postup, značka, patent, krajina alebo miesto pôvodu alebo výroby možno predložiť aj 

ekvivalent v súlade  so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o VO. 

-V prípade, ak má uchádzač záujem o niektorú z príloh v editovateľnej podobe, môže o jej 

sprístupnenie požiadať na e-mailovej adrese danis.lukas@msunitra.sk.  

 

 

Príloha:  č.1 Čestné vyhlásenie, 

              č.2 Identifikačné údaje uchádzača, 

              č.3 Návrh na plnenie kritérií, 

              č.4 Návrh zmluvy pre časť zákazky 1.  

č.5 Návrh zmluvy pre časť zákazky 2. 
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