
Príloha č.4  

   

Obec Veľká Čierna, Ve ľká Čierna 75, 015 01 Rajec 

 

Č. zákazky : 1 / 2014 

Vo Veľkej Čiernej  dňa : 16.7.2014 

 

VÝZVA  

na predloženie ponuky na  uskuto čnenie stavebných prác  

 podľa § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obsta rávate ľa :  

Názov organizácie :   Obec Veľká Čierna 

Sídlo organizácie :  Veľká Čierna 75, 015 01 Rajec  

IČO:     00632724 

DIČ:    2020638851 

Bankové spojenie:  VUB BANKA, a.s. pobočka Rajec 

Číslo účtu :    214 23 432/ 0200 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :   

Meno a priezvisko : Ing. Štefan Harant 

Č. tel..0903 210 016, 041 / 542 2295 

Č. faxu:.NIE 

e- mail: stefanharant@post.sk 

Typ verejného obstarávate ľa:  Verejný obstarávateľ podľa § 6,  ods.1 b) zákona o VO 

II. Opis 

Názov predmetu zákazky : “ Rekonštrukcia miestnej k omunikácie parc. č. 2171/1 „ 

Druh zákazky:  * tovar/služby/práce  ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona ) STAVEBNÉ PRÁCE 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. Ponuku žiadame predloži ť v dvoch variantoch a to Variant „A“ a Variant „B“ pod ľa 
„Výkaz výmer v prílohe č.1.“ 

Miesto uskuto čnenia prác: Veľká Čierna. 

Termín dodania - uskuto čnenia prác: do 30.9.2014 

Stru čný opis zákazky: .“ Rekonštrukcia miestnej komunikácie parc. č. 2171/1“  v rozsahu: 

- zarezanie, vyčistenie a vyrovnanie podkladu recyklovaným asfaltom resp. pieskom 

-výšková úprava šupátok , živičný postrek, konečný asfaltový kryt vozovky 

Rozsah rekonštrukcie pod ľa „Výkaz výmer var. „A“ a var. “B“, ktorý je príloh ou č. 1 výzvy 

      

III.  Predpokladaná hodnota zákazky: VARIANT „A“ do  10 500,-EURO bez DPH 

                                                               : VARIANT „B“ do  11 900,- EURO bez DPH  

Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného pre jednoduchú zákazku na bežný tovar, 
služby – tzn. nižšia ako 20 000 € bez DPH, uskutočnenia prác – nižšia ako 30 000 € bez DPH 
počas lehoty plnenia predmetu zmluvy. 



IV. Podmienky financovania: vlastný rozpočet / iné zdroje . Zdroje z vlastného rozpo čtu 

 

V.  Podmienky ú časti : doklad o oprávnení podnika ť / neoverená kópia /  

Zoznam poskytnutého tovaru/služieb za predchádzajúce tri roky alebo zoznam uskutočnených prác 
za predchádzajúcich päť rokov rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky.. 

VI.       Administratívne informácie  

Lehota na predkladanie ponúk  

Ponuky sa prijímajú do 30.7.2014.do  14 oo hod . Ponuka predložená po uplynutí lehoty na 
predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená. 

Miesto predkladania ponúk 

Názov organizácie :  Obec Veľká Čierna 

Sídlo organizácie:  Veľká Čierna 75, 015 01 Rajec 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : starosta obce 

Meno a priezvisko : Ing. Štefan Harant 

Č. tel. : 041/5422295,0903210016 

e- mail: stefanharant@post.sk 

Jazyk ponuky  „Slovensky“ 

Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku 
a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených 
v českom jazyku. 

VII.  Kritéria vyhodnotenia ponúk  

Kritéria: - najnižšia cena  ,štandardná kvalita -  požadovaná záruka 60 mesiacov 

             - schopnosť spracovať recyklovaný asfalt ako podklad na vyrovnanie . 

             - možnosť dohody o splátkovom kalendári do  konca roku 2014 

VIII.  Obsah ponuky :  

Ponuková cena podľa „Výkaz výmer –príloha č.1 výzvy“   

Doklady v zmysle bodu V. výzvy 

Návrh zmluvy : Predloží vybraný dodávateľ. 

 

IX. Lehota viazanosti  / dátum do ktorého je potrebné podpísať zmluvu /  do 5.9.2014 

IX.  Ostatné /  

Miesto a dátum odoslania výzvy : vo Veľkej Čiernej dňa 17.7.2014  

 

                                                   Ing. Štefan Harant 

    ............................................................. 

/ meno a priezvisko zod. zamestnanca za VO/ 


