
Výzva na predkladanie cenových ponúk 
 

 podľa § 9 ods.9  zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 
 
1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov:  Obec Bzince pod Javorinou 
v zastúpení:  Bahník Pavel, Ing. 
   starosta obce 
IČO:  00311456 
DIČ:  2021091380 
č.účtu:  5807464001/5600 
Sídlo:  Obecný úrad Bzince pod Javorinou, č. 348, 916 11 
Telefón:  0327793272, 0907776580 
e-mail:  starosta@obecbzince.sk 
 
 
2. Predmet zákazky a typ zmluvy: 
 2.1 Názov zákazky : Oprava miestnej komunikácie - Bzince pod Javorinou, miesta časť Cetuna 
 
 2.2 Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služby. 

 2.3 Miesto dodania: Obecný úrad v Bzinciach pod Javorinou. 

 2.4 Na dodania predmetu zákazky zmluva o dielo + objednávka. 

 
3. Opis predmetu zákazky: 
 3.1. Predmetom zákazky je oprava miestnej komunikácie v dĺžke cca 650 m v miestnej časti Cetuna  
 3.2 Dodanie predmetu zákazky – do 31.10.2014 

 3.3 Uchádzačom sa odporúča vykonať individuálne obhliadku miesta tak, aby si sami overili a získali 
potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 

 

4. Možnosť predloženie ponuky na: 
 4.1. Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 
 
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
 5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov obce. 

 5.2 Zálohy nebudú poskytované. 

 5.3 Fakturácia bude po prebraní diela. 

 
Identifikácia obstarávateľa: 
 5.4 Súčasťou faktúry bude protokol o odovzdávaní diela. Splatnosťou faktúry je do 30 dní odo dňa doručenej 

faktúry objednávateľovi.  
 
6.Podmienky účasti uchádzačov: 
 6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky. V termíne na predkladanie cenovej ponuky 

predloží uchádzač čestné prehlásenie, že takýto doklad má. 
 
7.Lehota  na predloženie ponúk: 
 7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do : 24.09.2014 do 15,00 hod. 

 7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa obstarávateľa uvedená  v bode 1.  

 7.3 Ponuky v listinnej podobe musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : 

 Oprava miestnej komunikácie v miestnej časti Cetuna. „Neotvárať“  
 
8. Predpokladaná cena zákazky: 
 Cena s DPH do 15 000 /pätnásťtisíc/ Eur 



 
9. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
 8.2 Najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania 

 
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 10.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ zašle iba                                                                         

úspešnému uchádzačovi. 

 10.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný návrh zmluvy po doručení platných dokladov z bodu 6. 

Podmienky v zmluve budú dohodnuté v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk a predloženou 

cenovou ponukou. 

 10.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 

predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 

možnosťami verejného obstarávateľa. 

 

 

 

 
Dátum: 13. 09. 2014 
 
 
 
 
 
 
          Ing. Pavel Bahník 
               starostka obce 
 
 
 
Vypracoval: Bahník Pavel, Ing. 

Zverejnené na webovej stránke obce Bzince pod Javorinou: 14.9.2014 

Vyvesené na úradnú tabuľu obce Bzince pod Javorinou: 14.9.2014 

Zvesené z úradnej tabule obce Bzince pod Javorinou:  

 
 


