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Obec Beckov 

 

 
 
 

Adresa: Obec Beckov, Beckov 180, SK-916 38 Beckov,, Slovenská republika  
IČO: 00311413, tel.: +421-32-7777125, fax  +421-32-7742726, mobil: 0915 736 779. e-mail: beckov@obec-beckov.sk  

url: http://www.obec-beckov.sk   
 

Registračné číslo 
verejného 
obstarávania 

 

  08 /2016/OcU 
 
 

  VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
v zákazke vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  
 

Oprava chodníka pri ceste II/507, km 114,415-114,710,Beckov 
 
Druh zákazky: Stavebné práce/ 45233251-3 

Verejný obstarávateľ: 
Úradný názov: Obec Beckov    
IČO: 00311413    
Poštová adresa: Beckov 180    
PSČ: 916 38    
Mesto/obec: Beckov    
Štát: Slovenská republika    
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180, Slovenská republika    
Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková, projektová manažérka- za verejné obstarávanie a zmluvné 
podmienky 
Telefón: +421 327742728  
Fax: +421 327742726   
E-mail: projekty@obec-beckov.sk    
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obec-beckov.sk    
  
 Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).  
 Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).  
 Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.  
  

Predmet zákazky  

 
1. Názov zákazky : Oprava chodníka pri ceste II/507, km 114,415-114,710,Beckov 
 
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania 

služieb:  
Zákazka na poskytnutie stavebných prác zadávaná podľa §  117 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Miestom je Obec Beckov. 
  
3. Stručný opis zákazky:  
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej  je oprava chodníka podľa projektovej 
dokumentácie – dĺžka trasy 300 m, šírka chodníka 1,5 - 2 m. 
  
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom  obhliadku miesta relizácie prác. Obhliadka je možná po 
dohovore s  horeuvedenou kontaktnou osobou.  
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4. Celkový rozsah - je určený v prílohách:  
Príloha č.1  - Projektová dokumentácia  
Príloha č.2  - Výkaz-výmer 
Príloha č.3  - Zmluva o dielo 
   
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:     65 503,74 eur 

  
6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania, miesto dodania  
Predpokladaná doba trvania zmluvy je do apríl 2017, pričom lehota na dodanie 50 % z celkového diela je  
december 2016. 
 
7.Podmienky účasti, obsah ponuky 
7.1. Uchádzač predloží v ponuke doklad o tom, že je oprávnený poskytovať služby vo vzťahu k predmetu 

zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku a podpísanú zmluvu. 
 
7.3 Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť:  

a) aktuálny doklad o tom, že uchádzač je oprávnený vykonávať práce vo vzťahu k predmetu zákazky, 
na ktorú predkladá uchádzač ponuku (fotokópia oprávnenia) 

b) návrh zmluvy v troch vyhotoveniach. Návrh zmluvy musí byť podpísaný oprávneným zástupcom 
(zástupcami) uchádzača, na znak súhlasu s uvedenými ustanoveniami zmluvy. Na tomto obsahu 
návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a považuje návrh za záväzný. V prípade, ak uchádzač bude 
mať opodstatnenú požiadavku na zmeny v zmluve, požiadavku predloží e-mailom najneskôr do 
07.11.2016, inak do návrhu doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky 
a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača.  

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  - Najnižšia cena.  
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky 
určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý predmet zákazky. Uchádzačom 
navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 
desatinné miesta.  

 
Krycí list ponuky - uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena spolu bez DPH 
- výška DPH...% (ak nie je plátcom DPH uvedie 0,- € a upozorní na túto skutočnosť) 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 
 
9. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 14.11.2016 o 14

00
 hod. 

Ponuku, ktorá bude vyhotovená v súlade s podmienkami určenými výzvou, spolu s ostatnými dokladmi, 
doručí ucházač v zalepenej obálke s heslom:  
„Súťaž – chodníky“ a s nápisom „Neotvárať“. 
 
Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových hodín verejného 
obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:  
Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180, Slovenská republika    
 
Prevádzkové hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) 
doručenia ponuky verejnému  obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie 
ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka 
skutočne doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí 
tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.  

 
10. Podmienky vyhodnotenia ponúk  
10.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.  

Pracovný deň  od do od do 

  hod. hod. hod. hod. 

Pondelok 8:00 12:00 12:30 15:30 

Utorok 8:00 12:00  12:30 15:00 

Streda 8:00 12:00 12:30 17:00 

Štvrtok 8:00 12:00  12:30 15:00 

Piatok 8:00 12:00 12:30 15:00 
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10.2 Predpokladaný termín zaslania oznámenia o prijatí ponuky úspešnému uchádzačovi písomne ( e-
mailom) je 15.11.2016 a  v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že 
v tejto zákazke neuspeli.  

 
11. Ďalšie informácie 
11.1 Ponuky sú viazané v lehote do 31.12.2016. 
11.2 Práce sú financované z rozpočtu Obce Beckov 
11.3 Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača v tejto zákazke nie je možné podať námietky. 
 
V Beckove, 28.10.2016 
 
 
 
 
         
       .................................................... 

Ing.Ján Križan 
         starosta obce 


