
V Ý Z V A 

na predkladanie cenových ponúk 

na uskutočnenie prác s názvom 

Oprava miestnych komunikácií v obci Biel 

postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §108   ods. 1 a)   zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:    Obec Biel 

Sídlo:    Hlavná 48, 07641 Biel 

IČO:     00331317 

Štatutárny orgán:  Bc. Ladislav Jurčák 

Kontaktná osoba:  Bc .Ladislav Jurčák  

Tel.č.    0905774895, 0903 561 397 

e-mail:    ocubiel@gmail.com 

 

2. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

3. Miesto uskutočnia predmetu zákazky: Obec Biel Mlynská ulica, miestne komunikácie  

 

4. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

 

Podľa prílohy č.1- ZADANIE 

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Cenovú ponuku žiadame predložiť na celý predmet obstarávania. 

 

6. Variantné riešenie: Nie je umožnené. 

 

7.  Spracovanie a predloženie ponuky: 

7.1 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR 

7.2 Ponuka musí obsahovať:  

a) Doklad o oprávnení vykonať stavebné práce-fotokópia 

b) Ponukovú cenu v nasledovnom zložení: 

-cena celkom bez DPH 

-čiastka DPH a  

-cena celkom vrátane DPH 

 7.3 Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného 

uchádzača. 

  a) Uchádzač môže predložiť jednu ponuku 

  b) Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale v lehote na predkladanie ponúk 

uvedenej v bode 9 písm. a) 

7.4 Obal ponuky musí obsahovať: 

 - adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy 

 - názov a sídlo uchádzača 



 -heslo: Oprava miestnych komunikácií  

-upozornenie: Súťaž, neotvárať! 

7.5 Ponuka uchádzača nebude zaradená do vyhodnotenia, ak: 

 - ponuka nebude obsahovať fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, 

 - ponuková cena nebude vyjadrená v zložení podľa bodu 7.2 písm. b) tejto výzvy 

8. Termín realizácie prác: júl 2016. 

9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 

 a) dňa 17.06.2016 do 13:00 hod. 

 b) doručenie poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy 

 c)  ponuky zaslané po termíne uvedeného v bode 9 písm. a) tejto výzvy nebudú predmetom skúmania v rámci 

prieskumu trhu pre účel výberu zmluvného partnera. 

10. Podmienky financovania: 

 Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku v lehote splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia . 

11. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

 - najnižšia cena 

12. Informácie pre uchádzačov 

 Pri výbere zmluvného partnera postupuje verejný obstarávateľ podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní.  

Poskytnuté cenové ponuky budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre výber zmluvného partnera na 

poskytnutie služby. Vyhodnotenie sa neriadi ustanoveniami § 42 zákona o verejnom obstarávaní. Výsledok 

z porovnania cenových ponúk bude zasielaný úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom do 10 dní odo dňa 

predkladania cenových ponúk.  

 

 

V Bieli, 10.06.2016 

                   Bc. Ladislav Jurčák 

                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

ZADANIE: 

 

Stavba:      Oprava miestnych  komunikácii v obci Biel  

Objekt:       Mlynská ulica                                                                                Dátum: 13.6.2016 

                                                                                                   JKSO:  

 

 

 

                                           Celkom:  

P.č. KCN Kód položky Skrátený popis  MJ  Množstvo 

celkom  

Cena 

jednotk

ová  

Cena 

celkom  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 HSV               Práce a dodávky HSV  

 5                     Komunikácie  

1 221 569751111 Spevnenie krajníc, komunikácií 

pre peších drveným 

kamenivom s rozprestrením 

a zhutnením, hr. 150mm  

m 2 775,000   

2 221 572731111 Upravenie výtlkov krytu asfalt. 

Zmesou zo štrkop. Obal. 

Asfaltom, pri spotrebe na 1 km 

komun. do10t  

t 45,000   

3 221 577141212 Betón asfaltový po zhutnení II. 

tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), 

strednozrnný AC 11 (ABS) 

alebo hrubozrnný AC 16 (AHB) 

hr. 50 mm  

m 2 3088,000   

                      99                        Presun hmôt HSV 

4 221 998225111 Presun hmôt pre pozemnú 

komunikáciu a letisko s krytom 

asfaltovým akejkoľvek dľžky 

objektu  

t 722,661   


