
V Ý Z V A 

na predkladanie cenových ponúk 

na uskutočnenie prác s názvom 

Pokladka priekopových tvárnic v obci Biel“. 

postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 v rámci prieskumu trhu podľa zákona č.25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

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 

 

4. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

 

Predmetom zákazky je kompletná priekopová stavba:                                                                              

- Zemné práce – ručné vykopané práce 100 m 

- Búracie práce a úprava vchodu rodinného domu 

- Pokládka priekopových tvárnic 256 ks. do betónu hrúbkou 100mm s armovaním s betónovou oceľou 

6mm,alebo karisieťou 150x150x4 mm.  

- Vytvorenie záustku výtoku 

- Montáž PVC poklopu 300 mm 

- Štrkový posyp medzi žľabmi a plotom – frakcia 4-8 mm 

- Montáž betónových žľab s roštom 5 m 

- Doprava, presun hmôt  

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 uskutočňovať 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: Pokladka priekopových tvárnic v obci Biel 

-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: od 05.05.2015. 

9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 

 a) dňa 23.04.2015 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 § 102 pri uplatnení § 9 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, 13.04.2015 

                   Bc. Ladislav Jurčák 

                                starostu obce 


