
                                             

V   Ý   Z   V  A 

podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov neskorších zmien a doplnkov na zhotovenie práce s názvom 

„Oprava miestnej komunikácie v obci Jarovnice II.etapa – podkladné konštrukcie“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Obec Jarovnice, 
Sídlo:    Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice  
IČO:     00327212
DIČ:     2020711528
Telefón:   +421 51 4594206,  +421 910 793 483
Fax:         +421 51 4891970
Stránkové hodiny: Pondelok – Piatok od 800 – 1530

Kontaktná osoba:  Ing. Emil Mati,  +421 905 515071                                                         
e-mail: emil.mati@giraltovce.sk

2. Typ  zmluvy: 

Zmluva o diele podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnení.

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Obec Jarovnice, parcela pri bytových jednotkách k.ú. Jarovnice.

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom  obstarania  je  záväzok  poskytovateľa  zhotoviť  prácu  pre   objednávateľa  „Oprava
miestnej komunikácie v obci Jarovnice II.etapa – podkladné konštrukcie“.

Víťazný uchádzač – dodávateľ zhotoví stavbu podľa rozpočtu vypracovanom Ing. Štefanom Vilgom. Budú realizované stavebné
práce na výstavbe podkladných vrstiev:očistenie podkladov, frézovamie cesty pre začiatok a koniec pokládky, zarezanie hrán
a príprava podkladov pre asfaltovanie, zarezanie stávajúcich asfaltov po prekopávkach, zarezanie, vybúranie stávajúcich asfaltov
po prekopávkach, betónovanie vybúraných prekopov betónom B 20 s armovaním, úprava kanalizačného poklopu do nivelety
cesty, úprava kanaliazačnej vpuste do nivelety cesty. na ploche vo výmere 1987 m2.

Uchádzači spracujú cenu za zhotovenie práce za celý predmet zákazky  v € v členení bez DPH,
výška DPH, cena vrátane DPH.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť
v ponuke. 

Predpokladaná cena  je 23 850 EUR bez DPH za celý predmet zákazky.

Slovník spoločného obstarávania:  
45233123-7 Stavebné práce na stavbe vedľajších ciest

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nepripúšťa sa. 

6. Variantné riešenie: Nepripúšťa sa.

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Do 30.08.2015. 

8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
a) dňa 03.06.2015 do 9.00 hod.
a) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,   
b) ponuky  sa  predkladajú  v slovenskom  jazyku  a v mene  EUR.  Ponuka  uchádzač  vloží  do

samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať:
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1;
- adresu  uchádzača  (uvedie  sa  názov  alebo  obchodné  meno,  adresa  sídla  alebo  miesta

podnikania uchádzača;
- označenie  súťaže  je  „Súťaž  -  Neotvárať“,  heslo  je  „Jarovnice-Močidlany-úprava

podkladných vrstiev“.
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Dátum poštovej  pečiatky  nie  je  rozhodujúci.  Ponuky po predložení  nie  je  možné  meniť  ani
dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené.
Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

c) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača.

9.  Lehota viazanosti ponúk:  do 31.07.2015.

10. Podmienky financovania:   Predmet  zákazky sa  bude financovať  z prostriedkov  z vlastných
finančných  prostriedkov  verejného  obstarávateľa  prostredníctvom  projektu  s názvom:
„Parkoviská pri bytových jednotkách Jarovnice“.
Zhotoviteľovi  práce  sa  neposkytne  žiaden  preddavok.  Predmet  zákazky  sa  bude  financovať
formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúry do 14 dní  odo dňa jej
vystavenia  po  potvrdení  súpisu  vykonaných  prác  stavebným  dozorom  objednávateľa  resp.
objednávateľom a doručenia objednávateľovi.  Cena uvedená v podpísanej zmluve je záväzná
počas celého obdobia zhotovovania práce. 

11. Podmienky  účasti:   Uchádzač  vo  svojej  ponuke  predloží  kópiu  dokladu  o oprávnení
podnikať, v  ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie
požadovaného predmetu zákazky.

12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
     Kritériom na hodnotenie ponúk je celkov konečná najnižšia cena s DPH/bez DPH. 
     Uchádzač s najnižšou celkovou konečnou cenou bude vyhodnotený ako úspešný.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Otváranie  ponúk  sa  uskutoční  dňa  04.06.2015  o 10  hodine  v kancelárii  starostu  obce  Jarovnice,
Obecný  úrad  Jarovnice  223.  Uchádzači  musia  splniť  podmienky  súťaže  a podmienky  účasti.
Všetkým  uchádzačom  verejný  obstarávateľ  oznámi  úspešnosť  alebo  neúspešnosť  ich  ponuky.
Úspešného uchádzača vyzve na predloženie zmluvy podľa bodu 2.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania, alebo obstarávanie zrušiť
v prípade, ak:
- Nebude predložená ani jedna ponuka, 
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- Ani jedna z predložených ponúk nebude nezodpovedať určeným požiadavkám,
- Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak  ponúkané ceny  na predmet zákazky  budú vyššie

ako  30 000,- EUR bez DPH. 

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

V Jarovniciach dňa  04.05.2015.

                                                       .........................………………………............................            

               Florián Giňa   
              starosta obce  

Výzva zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa www.jarovnice.sk dňa 04.05.2015.

http://www.jarovnice.sk/


                                             


