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VÝZVA na predkladanie ponúk 
vypracovaná v súlade s § 102 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní   
 na uskutočnenie prác : 
 

ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ v Obci Bzince pod Javorino u 
 
 vrátane miestnych častí: 
Cetuna 
Vrzávka 
Hrušové a Obec Bzince pod Javorinou 
Hrubá Strana:  u Štefánikov, Janigov, Rybnická cesta 
    zo strany Rybníkov k Bojtárovom a Brezinským 
  Podvišňové a k bývalému pionierskemu táboru 
  Stachech vŕšok 
  u Bakov, Gajdošovom 
  Žabie, Podkobylie, u Nešťákov, Barinovec 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:                   Obec Bzince pod Javorinou  
Sídlo:                          916 11 Bzince pod Javorinou s.č. 348 
Zastúpenie:                 Ing. Pavel Bahník – starosta obce  
IČO:                            00311 456  
Kontaktná osoba:       Ing. Pavel Bahník  
Telefónne číslo:          032/7793272  
E-mail:                        starosta@obecbzince.sk    
Internetová stránka: www.obecbzince.sk 
 
 
2. Názov predmetu zákazky:  
Zimná údržba miestnych komunikácií v Obci Bzince pod Javorinou, vrátane miestnych častí: 
Cetuna 
Vrzávka 
Hrušové a Obec Bzince pod Javorinou 
Hrubá Strana:  u Štefánikov, Janigov, Rybnická cesta 
    zo strany Rybníkov k Bojtárovom a Brezinským 
  Podvišňové a k bývalému pionierskemu táboru 
  Stachech vŕšok 
  u Bakov, Gajdošovom 
  Žabie, Podkobylie, u Nešťákov, Barinovec 
 
 
3. Opis predmetu zákazky:  
Udržiavanie miestnych komunikácií v zjazdnom stave, čistenie od napadnutého snehu, 
vykonávanie posypu v prípade poľadovice. 
Pre potreby posypu uchádzač predloží cenu za príslušný tovar – posypový materiál na 
odsúhlasenie verejnému obstarávateľovi. 
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4. Miesto dodania zákazky:  
Obec Bzince pod Javorinou, vrátane miestnych častí: 
Cetuna 
Vrzávka 
Hrušové a Obec Bzince pod Javorinou 
Hrubá Strana:  u Štefánikov, Janigov, Rybnická cesta 
    zo strany Rybníkov k Bojtárovom a Brezinským 
  Podvišňové a k bývalému pionierskemu táboru 
  Stachech vŕšok 
  u Bakov, Gajdošovom 
  Žabie, Podkobylie, u Nešťákov, Barinovec 
 
 
5. Klasifikácia predmetu zákazky:  
Spoločný slovník obstarávania : - 
 
Hlavný predmet obstarávania CPV : 
90620000-9 
90630000-2 
34927100-2 
 
 
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:  
Obec Bzince pod Javorinou, vrátane miestnych častí: 
Cetuna 
Vrzávka 
Hrušové a Obec Bzince pod Javorinou 
Hrubá Strana:  u Štefánikov, Janigov, Rybnická cesta 
    zo strany Rybníkov k Bojtárovom a Brezinským 
  Podvišňové a k bývalému pionierskemu táboru 
  Stachech vŕšok 
  u Bakov, Gajdošovom 
  Žabie, Podkobylie, u Nešťákov, Barinovec 
 
 
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a to: 
1. Samostatne predložená ponuka na zimnú údržbu miestnych komunikácii miestnej časti:  

Cetuna a Vrzávka. 
2. Samostatne predložená ponuka na zimnú údržbu miestnych komunikácií obce Bzince pod 

Javorinou.  
3. Samostatne predložená ponuka na zimnú údržbu miestnych komunikácií miestnej časti: 

Hrušové. 
4. Samostatne predložená ponuka na zimnú údržbu miestnych komunikácií miestnej časti: 

Hrubá Strana:  u Štefánikov, Janigov, Rybnická cesta 
                               zo strany Rybníkov k Bojtárovom a Brezinským 
   Podvišňové a k bývalému pionierskemu táboru 
   Stachech vŕšok 
   u Bakov, Gajdošovom 
   Žabie, Podkobylie, u Nešťákov, Barinovec. 
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8. Trvanie zmluvy alebo lehota na poskytnutie služby  
od dňa podpisu zmluvy do 31.3.2015. 
 
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  
Platba sa uskutoční na základe predloženej faktúry a výkazu práce, v súlade so zmluvou o 
dielo. Doba splatnosti faktúry je do 15 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému 
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. 
 
10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
Uchádzač má mať traktor,  resp. odhŕňač  
Uchádzač pre údržbu miestnej časti Hrubá Strana má mať traktor, resp. odhŕňač 4x4 a musí 
garantovať zabezpečenie zjazdnosti Rybnickej cesty o 04,30 hod. 
Všetci uchádzači musia zabezpečiť udržiavanie miestnych komunikácií v stále zjazdnom 
stave, v prípade potreby aj s posypom  
 
11. Hodnotenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
V prípade nesplnenia podmienok účasti bude uchádzať vylúčený z  procesu verejného 
obstarávania. 
 
12. Uchádzač musí uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb, zodpovedných za plnenie 
zmluvy. 
 
13. Lehota na predkladanie cenových ponúk  
deň: 6.11. 2014  
hodina: do 13.00 hod.  
 
 
14. Obsah ponuky 
Cenová ponuka, v ktorej uchádzač uvedie: 
-  cenu za 1 motohodinu bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu spolu s DPH. 
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke. 
 
 
15. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť  
Adresa verejného obstarávateľa: 
Názov:                       Obec Bzince pod Javorinou  
Sídlo:                         916 11 Bzince pod Javorinou s.č. 348 
Zastúpenie:                Ing. Pavel Bahník – starosta obce  
IČO:               00311 456  
Kontaktná osoba:       Ing. Pavel Bahník  
Telefónne číslo:          032/7793272  
E-mail:                        starosta@obecbzince.sk    
Internetová stránka:  www.obecbzince.sk 
 
 
16. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Ponuka musí mať označenie: 
 „Verejné obstarávanie – neotvárať“ – heslo: „Zimná údržba 2014/2015“ 
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17. Kritéria na hodnotenie ponúk 
-   najnižšia cena za 1 motohodinu (za poskytnutie služby)  
-  referencie uchádzača o zabezpečení 24 hodinovej služby počas nepriaznivého počasia. 
 
Uchádzač uvedie hodinovú sadzbu bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu spolu s DPH  
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke 
 
 
18. Vyhodnotenie ponúk 
Verejný obstarávateľ určí úspešného uchádzača na základe ekonomicky najvýhodnejšej  
predloženej ponukovej ceny. 
 
 
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo podľa Obchodného 
zákonníka v termíne do 15.11. 2014. 
 

                         
 
 
 
 
 

    Ing. Pavel Bahník 
                starosta obce 


