
 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

 

 

Vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Obec Bacúch, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom 

obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky  na dodávku stavebných prác pre 

projekt „Chodník“ v obci Bacúch 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Obec Bacúch,    IČO:  00313254    DIČ: 2021223028 

Kontaktná osoba:  Ing. Michal Chovanec - starosta obce Bacúch  

Sídlo:  Obec Bacúch, Hlavná 279/43, Bacúch   PSČ:  976 64  

Telefón:   048/6188301                     

E-mail:  starosta@bacuch.sk 

Webové sídlo:   https://wwww.bacuch.sk 

2. Predmet zákazky:   

Predmetom zákazky je stavba chodníku podľa projektovej dokumentácie „Chodník“ . 

 
3. Rozsah a opis predmetu zákazky:  

        Stavebné práce sa budú prevádzať na základe projektovej dokumentácie v súlade so  
        stavebným povolením číslo SP-A2020/388-21-Ing.Pr zo dňa 25.09.2020  
 
        Druh:  zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami 
                    Stavebné práce  
 
Kód CPV - Hlavný slovník verejného obstarávania:  
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov  
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4. Predpokladaná cena zákazky:  22.297,97 bez  DPH   

5. Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

6. Mena: EUR 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Nie  

8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania tovaru:  3 mesiace od odovzdania staveniska 

9. Financovanie zákazky:  zákazka bude financovaná zo zdrojov verejného obstarávateľa 

10. Spôsob predloženia ponuky: do podateľne obce Bacúch (poštou alebo osobne) alebo 

elektronicky 

11. Označenie ponuky:  ak uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme, doručí ju 

v uzavretom, nepriehľadnom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:  

- názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve  

- obchodné meno a adresu uchádzača 

- označenie „SÚŤAŽ  - neotvárať“ 

12. Lehota na predkladanie ponúk:   31. decembra 2021 do 12:00 hod.      

   Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  Obec Bacúch, Hlavná 279/43,  976 64 Bacúch,          

elektronicky: starosta@bacuch.sk 

13. Otváranie obálok s ponukami:  03. januára 2022 o 10:00 hod.   

14.  Miesto otvárania obálok s ponukami: Obec Bacúch, Hlavná 279/43, Bacúch 976 64   

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena s DPH 

16. Obhliadka miesta uskutočňovania predmetu zákazky: V prípade potreby môže ktorýkoľvek 

zo záujemcov požiadať o vykonanie obhliadky miesta realizácie stavebných prác, aby si sám 

overil a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Miesto, 

dátum a čas obhliadky určí verejný obstarávateľ. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 

dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu záujemcu. 

 

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Výsledkom tohto postupu zadávania bude 

Zmluva o dielo.  Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými 

účinnými opatreniami), ustanovenie § 11 ZVO tým nie je dotknuté. Verejný obstarávateľ 

preverí potencionálnych uchádzačov prostredníctvom verejne dostupných registrov, že či 

sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky. 
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18. Návrh zmluvy o dielo predloží na vyzvanie úspešný uchádzač 

 

19. Obsah ponuky: 

- vyplnený Návrh cenovej ponuky (príloha č. 1) 
- ocenený výkaz, výmer (príloha č. 2) 
 

  V Bacúchu, dňa 15.12.2021 

      Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa :                       

                                                                                      

      

   Ing. Michal Chovanec – starosta obce Bacúch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1  

NÁVRH  UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA/CENOVÁ PONUKA 



Verejný  obstarávateľ:  Obec Bacúch, Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch, IČO 00313254 
Názov zákazky:   „Chodník“ 
Predmet zákazky:   Predmetom zákazky je stavba chodníku v podľa projektovej dokumentácie 
„Chodník“. 
 

Identifikačné údaje uchádzača: 

Organizácia: 
 
 
 

IČO: 
 
DIČ: 

Adresa: 
 
 
 

PSČ, OBEC: 
 
 

Kontaktná osoba: 
 
 

Telefón: 
 
 
Email: 

 

 

Cenová ponuka: 

Cena bez DPH  DPH Cena spolu (EUR s DPH) 

 
 
 

  

 

Som/nie som platca DPH* 

*nehodiace prečiarknite                           

                                                                             

 

 

 

          Pečiatka a podpis 


