
                               Obec Košická Belá, 044 65 Košická Belá 54

Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov( ďalej len „zákon o 
verejnom obstarávaní“)

1. Verejný obstarávateľ

Obec Košická Belá                                                                                                                     
044 65 Košická Belá 54                                                                                                              
IČO: 00324345                                                                                                           
Kontaktná osoba:    Ing. Jozef Petkač                                                                              
Telefón:         +421 918876842                                                                                    
Elektronická pošta: obeckosickabela@gmail.com                                                             
Internetová adresa:  www.kosickabela.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  Verejný obstarávateľ podľa§7 ods.1
písm. b)  zákona o verejnom obstarávaní

3. Predmet zákazky: Chodník na Briežok v obci Košická Belá

4. Druh zákazky ( tovary /služby/stavebné práce).                                                           
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

5. Hlavné miesto uskutočnenia stavebných prác: Parcela KN-C  259/2 v obci Košická Belá

6.  Predpokladaná hodnota zákazky: 9281,23 € bez DPH

7. Výsledok  verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):                        
Uzatvorenie zmluvy o dielo podľa § 536 zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov

8.  Stručný opis zákazky: Práce pozostávajú z : výkopové práce, štrkové lôžko so zhutnením, 
štrkopiesok, dodávka a osadenie železobetónových panelov 3000x2000x150 mm, úprava 
terénu, odvoz zeminy na skládku. V prípade záujmu doporučujeme obhliadku. Termín je 
potrebné dohodnúť si vopred so starostom obce. Kontakt je uvedený v bode 1 tejto Výzvy. 

9. Požiadavky na cenovú ponuku:  Navrhovaná cena musí zahŕňať  všetky Vaše náklady 
(dochádzka na miesto určenia, montáž jednotlivých prvkov, doprava materiálu a 
pracovníkov, zabezpečenie zákonného uloženia a likvidácie vzniknutých odpadov a pod.)

10. Celkový rozsah predmetu zákazky:                                                                            
Splnenie predmetu zákazky je zo strany verejného obstarávateľa požadovaná do 31.10.2020.

11.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:                                               
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Obce Košická Belá, Košická Belá 54 . Platba
bude realizovaná na základe predloženej faktúry do 30 dní po jej doručení verejnému 
obstarávateľovi.

http://www.kosickabela.sk/
mailto:obeckosickabela@gmail.comI


12. Podmienky  účasti:   Osobné  postavenie  uchádzačov  a  záujemcov  vrátane  požiadaviek
týkajúcich  sa  zápisu  do  profesijného  alebo  obchodného  registra:  Uchádzač  musí  byť
zaregistrovaný v obchodnom  alebo  živnostenskom registry. 

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:                                                                                 
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH.

14. Predkladanie ponúk:                                                                                                                
Uchádzač predloží úplnú ponuku osobne resp. poštou  v slovenskom jazyku.

15.  Miesto na predkladanie ponúk: Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu 
verejného obstarávateľa  uvedeného v bode 1 tejto výzvy v  uzatvorenom obale.    
Uzatvorený obal je potrebné označiť heslom „ Súťaž- Chodník na Briežok - neotvárať“

16.  Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas): 21.09.2020 do 12:00 hod.

17. Komplexnosť predmetu zákazky: Zákazka  nie je rozdelená na  samostatné časti . Verejný
obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

18. Variantné riešenie: Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k
požadovanému predmetu zákazky. Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, nebude
takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia. 

19. Termín otvárania ponúk:  21.09.2020 o 19:00 hod. kancelária starostu obce 

20. Lehota viazanosti ponúk: 30.10.2020

21. Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa

22. Zákazka sa týka projektu/ programu financovaného z fondov EÚ:  Nie

23. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: Verejný obstarávateľ môže zrušiť 
použitý postup zadávania zákazky aj na základe dôvodov určených v § 57 zákona o 
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o zrušení použitého 
postupu verejného obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia.

24. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Všetky náklady a výdavky spojené  s 
prípravou  a predložením ponuky, znáša uchádzač na vlastné náklady bez ohľadu na 
výsledok verejného obstarávania. 

25.  Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk: 14.09.2020

   Ing. Jozef  Petkač   v.r.                          
starosta obce Košická Belá

Prílohy:                                                                                                                                       
-Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk                                                   
-Projekt – Priečny rez  +  situácia                                                                                               
-Položkovitý rozpočet – Slepý výkaz výmer



                                     Obec Košická Belá, 044 65 Košická Belá 54

Príloha č. 1 k  Výzve na predloženie ponuky

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Názov zákazky: „Chodník na Briežok v obci Košická Belá“

Verejný obstarávateľ: Košická Belá 54, 044 65 Košická Belá

Obchodné meno uchádzača: ………………………………………………Druh podniku: ………………………

Sídlo alebo miesto podnikania: ………………………………………………………………………………………

Štatutárny zástupca uchádzača: ……………………….……………………………………………………………

Zástupca uchádzača pre rokovanie vo veciach technických:……………….…………………………………….

Bankové spojenie: ……………………………………...…… Číslo účtu: ……………......……………………….

IČO: …………………………………………

DIČ: ………………………………………… IČ DPH: …………………………………………

Kontaktná osoba uchádzača: …………………………………………

Telefón: ………………………………………… Fax: ………..……………………………………

E-mail: ………………………………………… Web: …………………………………………….

Návrh uchádzača

na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: Chodník na Briežok 

Cena za predmet obstarávania v € bez DPH

Výška sadzby DPH v %

Výška DPH v €

SPOLU                                                                                  
Cena za celý predmet obstarávania v € vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní

V ………………………………., dňa: …………………                         ……………………………………

                                                                                                                       štatutárny zástupca                       
(meno, podpis, pečiatka)


