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V Ý Z V A 

 

Zákazka  

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

                                                                     

                              „Rekonštrukcia miestnej komunikácie, časť Dedina – 1820 m2“ 

 

1. Identifikácia osoby: 

    Názov:  Obec Ovčiarsko 

    Sídlo: Ovčiarsko č. 16     

    IČO: 00648965       

    Telefón: 0905597983     

    Kontaktná osoba: Ervín Schmieger, starosta obce 

    e-mail: obecovciarsko@gmail.com 

 

2. Predmet zákazky:  

 

   -  Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie „Dedina“ – 1820 m2 : 

   -  postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 –  

      1820 m2 

   -  asfaltový betón – vrstva obrusná AC 11 O 50/70; || v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm –  

      1820 m2 

   -  zálievky v živičných krytoch – 28 m 

    

3. Predpokladaná cena zákazky: 

     

      Celková cena zákazky : 22 534,00 EUR bez DPH 
 

4. Termín realizácie: 

    01.10.2022 – 30.11.2022 

 

5. Podmienky účasti uchádzačov: 

    - predloženie dokladu o oprávnení podnikať v predmete zhodnom s predmetom zákazky 

    - návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa predmetu opravy (cenová ponuka). 
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    - záruka podľa zákona 

   6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: 

   -  v zmysle vyhl. č. 147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany  

       zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti 

       na výkon niektorých pracovných činností 

 

  7. Možnosť obhliadky miesta dodania zákazky – určenie kontaktu: 

   - v prípade potreby je možnosť obhliadky miesta dodania zákazky po predchádzajúcom 

      telefonickom dohovore so starostom  obce Ervínom Schmiegerom (tel. kontakt – 0905 597 983) 

       

  8. Lehota, miesto a podmienky na predloženie cenovej ponuky:  

    - lehota na predloženie ponuky od 07.09.2022 – 22.09.2022 do 15.30 hod.  

 

    - ponuku je potrebné doručiť na adresu: Obec  Ovčiarsko 
                                                                     Ovčiarsko č. 16 

                                                                     010 04  Žilina 4 

 

   - ponuku treba doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke označenej                                

      „Rekonštrukcia miestnej komunikácie, časť Dedina - 1820 m2“– NEOTVÁRAŤ,  

      alebo e-mailom na adresu starosta@ovciarsko.sk alebo obecovciarsko@gmail.com 

 

   - uchádzač na obale uvedie svoje identifikačné údaje (meno, poštovú adresu). V prípade, že 

      uchádzač doručí ponuku osobne, bude mu vydané potvrdenie o prevzatí ponuky s uvedením 

      dátumu odovzdania ponuky.  

 

9.  Otváranie obálok s ponukami: 

     26.09.2022 o 15.00 hod.  bez účasti uchádzačov. 

    

10. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

   - včasnosť predloženia ponuky (na cenové ponuky predložené po lehote na predkladanie 

     ponúk sa nebude prihliadať) 

   - uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie podmienok účasti alebo predloží neplatné doklady 

     alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude vylúčený 

   - víťaznou bude ponuka s najnižšou cenou (cena bez DPH). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Ervín Schmieger 

                                                                                                starosta obce 
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