
Výzva na predloženie ponuky 

 

Verejný obstarávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce,  IČO 
00312461, DIČ : 2020530864 zabezpečuje  stavebné úpravy na vnútroobecnej ceste v Obci 
Drahovce. V rámci stavebných úprav realizuje odstránenie krytu cesty na ploche cca 480 m² 
,výkopy a vodorovné premiestnenie výkopku, ako aj zriadenie nového povrchu cesty vrátane 
jeho zhutnenia valcovaním. 

1/ Predmet zákazky: 

 Komunikácia – Lazy Drahovce. 

2/ Druh zákazky :  

 Práce, spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000 - 7 

3/ Hlavné miesto uskutočňovania prác: 

 Obec Drahovce 

4/ Stručný popis zákazky: 

 Predmetom zákazky je dodávka stavebných prác na úprave obecnej cesty  Lazy Drahovce 
o ploche cca 480 m² pozostávajúca z odstránenia existujúceho kamenitého povrchu cesty 
a zriadenia nového povrchu z kameniva hr. 0 – 63 mm.  

5/ Predpokladaná hodnota zákazky: 

 do 14 200,- € bez DPH . Súčasťou cenovej ponuky  musí byť odvoz a likvidácia  odpadu 
vzniklého pri realizácii výkopov a dodávky stavebných prác, zhutnenie bokov násypov a  
vyčistenie pracovných plôch . 

6/ Projektová dokumentácia:  

nie je k dispozícii 

 Verejný obstarávateľ doporučuje  osobnú obhliadku a prípadne zameranie miesta dodania 
prác. 

  7/ Podmienky účasti: Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú 
oprávnení  uskutočňovať stavebné práce (dodávka a montáž prác) a majú skúsenosti s ich 
dodávkou a potrebné strojné vybavenie. Vyžaduje sa  predloženie dokladov na oprávnenie 
uskutočňovať stavebné práce.  

 V ponuke sa zaviaže dodať zákazku najneskôr 30 dní od podpisu zmluvy s úspešným 
uchádzačom. 

  Ponuku, teda cenu za kompletnú dodávku uchádzač predloží v členení: 



 Cena bez DPH: 

DPH: 

Cena celkom: 

Úspešným uchádzačom bude uchádzač s najnižšou cenou celkom. Úspešného uchádzača 
vyzve verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy o dielo na predloženie vyššie uvedených 
dokladov o oprávnení . 

8/ Trvanie zmluvy : 30 dní 

9/ Lehota na predkladanie ponúk:  

 03.03.2017 do 12,00 hod elektronicky na adresu zástupcu verejného obstarávateľa: 
urs@stonline.sk 

10/ Dátum zverejnenia  Výzvy na predloženie ponúk: 28.02.2017 

Výzva bude zaslaná len vybraným záujemcom schopným dodať a realizovať stavebné práce 
na určené miesto.  

 

 

Vypracoval: Ing. Milan Kakalík , zástupca verejného obstarávateľa 

Dňa: 27.02.2017 


