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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  
zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 
                                                                                                
1. Predmet zákazky  
„DOASFALTOVANIE RÝH PO REKONŠTRUKCII VODOVODU“  
 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa  
Obec Veľká Lehota, Obecný úrad č. 52, 966 41  Veľká Lehota 
IČO: 00321061, DIČ: 2021111499 
 
3. Opis predmetu zákazky  
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác–doasfaltovanie rýh na miestnych komunikáciách po 
ukončení rekonštrukcie vodovodu v Obci Veľká Lehota. Súčasťou zákazky je aj výšková úprava šupátok na 
vodovodných prípojkách, je ich potrebné zdvihnúť cca o 10cm podľa terénu. 
P. č. Technická špecifikácia -min.požiadavky Merná jednotka Predpokladané množstvo
1. Očistenie podkladu zametením m2 171
2. Spojovací postrek - penetrácia podkladu m2 171

3.
Vysprávka rýh po prekopávkach s vyrovnaním, betón 
asfaltový AC11 hr. 5 cm m2 171

4. Výšková úprava šupátok 1 fáza ks 75
5. Výšková úprava šupátok 2 fáza ks 75
6. Presun hmôt t 21,2
7. Zarezanie hrán asfaltového krytu (v prípade nutnosti) bm 1
Presná výmera použitého asfaltu bude zistená meraním na tvar mieste a na základe toho bude fakturovaná. 

 
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti  
Zákazka sa požaduje zabezpečiť celá bez možnosti rozdelenia. 
 
5. Podmienky účasti  
Ponuku je potrebné predložiť v stanovenej lehote na predkladanie ponúk – bod č. 6 a spôsobom uvedeným v 
bode č. 7.  
Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predloženie:  
a) dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na daný 
predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“),  

b) ak je záujemca/uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť „Potvrdenie o zapísaní 
do zoznamu podnikateľov“.  
Spôsob predloženia:  
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie originálu alebo osvedčenej kópie dokladu 
nie staršej ako tri mesiace. 
 
6. Lehota na predkladanie cenových ponúk je: 22.09.2014 do 12,00 h. 
 
7. Spôsob predloženia cenovej ponuky  
- elektronickou poštou na adresu: obecvelkalehota@nbsiet.sk 
- poštou na adresu: Obec Veľká Lehota, Obecný úrad 52, 966 41  Veľká Lehota,  
- osobne do podateľne Obec Veľká Lehota, Obecný úrad 52, 966 41  Veľká Lehota.  
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V prípade, že si uchádzač zvolí spôsob predloženia ponuky poštou alebo osobne, je potrebné ponuku doručiť 
v zalepenej obálke, na ktorej musí byť uvedené:  
- názov a adresa verejného obstarávateľa,  
- obchodné meno a adresa uchádzača,  
- heslo „Doasfaltovanie rýh po rekonštrukcii vodovodu“ ,  
- NEOTVÁRAŤ.  
 
8. Predpokladaná cena predmetu zákazky  
Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky 
náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky (dodanie na miesto určenia, obaly, zber a ekologická 
likvidácia prázdnych obalov, ...).  
Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o 
predpokladanej navrhovanej cene. 
 
9. Kritérium hodnotenia  
Najnižšia cena.  
 
10. Uzatvorenie zmluvy  
Verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom, ktorý predložil najnižšiu cenu na 
predmet zákazky podľa potrieb verejného obstarávateľa.  
Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov v prípade, že 
ponúkaná cena prekročí výšku finančných prostriedkov určených pre predmet zákazky.  
 
11. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky  

a) tovar a služby budú objednané verejným obstarávateľom podľa jeho potrieb, na základe uzavretia Zmluvy 
o dielo,  
b) predpokladaný termín na uskutočnenie zákazky (ukončenie zákazky) vrátane prác je do 15.10.2014, 
c) miesto uskutočnenia prác a dodania tovaru: Obec Veľká Lehota 
d) na tovar aj práce dodané na základe uzavretej Zmluvy o dielo bude vystavená samostatná faktúra,  
e) faktúry zasielať na adresu: Obec Veľká Lehota, Obecný úrad 52, 966 41  Veľká Lehota 
f) záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem,  
g) splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu, je 14 dní od jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi.  
 
12. Predpokladaný termín dodania tovaru – plnenia zákazky  
Predpokladaný termín na uskutočnenie zákazky (ukončenie zákazky) je do 15.10.2014 
 
13. Zákazka sa týka: projektu financovaného z prostriedkov rozpočtu obce Veľká Lehota. 
 
14. Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo výzve na 
predkladanie ponúk,  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  
 
        Marta Šmondrková 
            starostka obce 


