
             

Obec Bočiar,  Bočiar 23,  044 57 

 
 

V Bočiari,  dňa  28. 03. 2022 

 

 

V Ý Z V A 

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom 

Oprava miestnych komunikácii  

na území obce Bočiar 
 

                      

Obec Bočiar, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 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 v zmysle § 6 ods. 1, § 117 zákona o verejnom obstarávaní v rámci prieskumu trhu na predloženie 

cenovej ponuky na poskytnutie stavebných prác súvisiacich s predmetom zákazky: „Oprava miestnych 

komunikácií  na území obce Bočiar“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní 

 

OBEC BOČIAR  

v zastúpení :             Elena Szabóová, starostka obce 

sídlo :                        Bočiar 23, PSČ 044 57 Haniska 

IČO :                         00690171 

DIČ :                         2021235986 

Bankové spojenie :   VÚB Košice  

IBAN:                       SK21 0200 0000 0000 2272 7542    

Kontaktná osoba:   Elena Szabóová 

Tel.:                           055/6930298 

                                  0908 976 048 

e-mail:                  oubociar@eccenet.sk 

 

 

2. Predmet zákazky:  

„Oprava miestnych komunikácií na území obce Bočiar“ 

   

 Zatriedenie zákazky podľa CPV: 

 45233142-6  Práce na oprave ciest  

 45233223-8 Obnova povrchu vozoviek 

 45233141-9  Práce na údržbe ciest 

 

3. Opis predmetu zákazky:  

 

V rámci predmetu zákazky je potrebné zrealizovať: 

opravu cestných povrchov miestnych komunikácií v obci Bočiar natiahnutím asfaltového koberca 

hrúbky 50 mm v predpokladanom rozsahu cca 600 m
2
 a opravy výtlkov a poškodených časti 

komunikácií. Celková plocha bude upresnená podľa prepočtu  úspešnej cenovej ponuky a finančných 

možností verejného obstarávateľa.  
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Jedná sa najmä o úsek kopec od kostola na dolnú ulicu, ulica pod KDaOcÚ obidvoma smermi 

a stredný cíp, dolná ulica pod hlavnou cestou, zadná ulica ku kostolu, miestna komunikácia pri parku, 

pri obchode, ulička ku kostolu, miestna komunikácia pod hlavnou cestou za obcou na priemyselnú 

časť.  

Verejný obstarávateľ v prípade dostatočnej alokácie finančných zdrojov v rozpočte obce plánuje 

v rámci tejto zákazky realizovať aj položenie cestných obrubníkov od vstupnej brány ku kostolu po 

štátnu cestu v dĺžke cca 30 m.  

Súčasťou ceny je zabezpečenie označenia prác na ceste pomocou dočasného dopravného značenia.  

Zhotoviteľ je povinný vyčistiť okolitý priestor, kde sa realizovala oprava a odstrániť prípadné škody 

spôsobené realizáciou diela. Súčasťou zákazky je odvoz a likvidácia odpadov spojených s realizáciu 

zákazky v zmysle platného zákona o odpadoch. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje záruku min. 3 roky odo dňa prevzatia ukončeného diela 

objednávateľom. Ak sa v záručnej dobe vyskytne na diele akákoľvek vada, je zhotoviteľ povinný ju 

na základe výzvy objednávateľa bezodkladne, najneskôr však v lehote do 10 dní odstrániť na vlastné 

náklady. 

Predpokladaná hodnota zákazky: 16.500 € bez DPH 

 

4. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk je dňa 07.04.2022  do 13.00 hod.  

 

5. Spôsob vypracovania cenovej ponuky 

 

 Formou kompletného vyplnenia návratky, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.  

 

 Kompletne vyplnenú cenovú ponuku (návratka) vrátane dopravy a  všetkých vedľajších nákladov 
je nutné osvedčiť pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby dodávateľa. V prípade že nie ste 

platcom DPH je potrebné túto skutočnosť uviesť v cenovej ponuke. Takto vyplnenú cenovú 

ponuku je potrebné doručiť podľa bodu 4. tejto výzvy. Variantné riešenia sa neumožňujú. 

6. Miesto doručenia ponúk:   

 

Cenové ponuky v slovenskom jazyku a v € môžete doručiť : 

osobne:    do podateľne Obecného úradu Bočiar 23, 044 57, zalepenú obálku  je potrebné označiť: 

                 „ Oprava miestnych  komunikácii “  - neotvárať “ 

       e mailom na adresu :  oubociar@eccenet.sk   ako scanovaný dokument s pečiatkou a podpisom  

                                                  oprávnenej osoby  

Pre dodržanie termínu doručenia cenovej ponuky sa za rozhodujúci považuje dátum a čas 

doručenia cenovej ponuky do mailovej schránky verejného obstarávateľa, resp. dátum 

osobného doručenia do podateľne Obecného úradu v Bočiari.  V prípade doručenia cenovej 

ponuky posledný deň stanoveného termínu sa za rozhodujúcu považuje aj hodina doručenia 

cenovej ponuky do podateľne Obecného úradu Bočiar, osvedčená príjmovou pečiatkou 

Obecného úradu obce Bočiar. Upozorňujeme, že cenové ponuky je možné doručiť do 

podateľne Obecného úradu Bočiar len počas úradných hodín, zverejnených na www.bociar.sk   

 

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do 

samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje 

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 

- adresu uchádzača (Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania 

uchádzača), 

- označenie heslom: „ Oprava miestnych  komunikácii “  - neotvárať “ 
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7. Podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:  

 

Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží : 

 

a) Čestné vyhlásenie o tom že : 
- Ste oprávnený uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zákazky  

- Nemáte záznam v registri trestov (ani štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, 

dozorného orgánu ani prokurista ). 

- Spoločnosť nie je v likvidácií ani v konkurze, reštrukturalizácii ani nebolo proti Vám 

zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušený konkurz pre nedostatok 

majetku. 

- Nemáte nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu . 

- Nemáte evidované daňové nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

- Nemáte uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu.  

- Vyhlasujete, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod 

názvom: „Oprava miestnych komunikácií“, ktoré určil verejný obstarávateľ. 

- Vyhlasujete, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

- Nedopustili ste sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 

prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré 

Vám bola právoplatne uložená sankcia, 

- Nedopustili ste sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

- Vyhlasujete, že dávate písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s 

týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.                              

   

Skutočnosti uvedené v bode a) je možné preukázať na jednom čestnom vyhlásení, čestné 

vyhlásenie musí byť originálne podpísané oprávnenou osobou uchádzača a kompletne vyplnené 

ako príloha č. 2. 

 

b) úspešný uchádzač predloží podpísaný návrh zmluvy o dielo (viď príloha č. 3). 

 

c) úspešný uchádzač predloží podpísané čestné vyhlásenie, ktorým preukazuje skutočnosti, že 

nie je v konfliktne záujmov ( Viď príloha č. 4). 

 

8. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo.  

 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný bezhotovostným platobným stykom z vlastných zdrojov 

verejného obstarávateľa po odovzdaní prác. Splatnosť faktúry do 14 dní odo dňa jej doručenia. 

 

 

 

 

 

 



10. Miesto uskutočnenia prác:   

Obec  Bočiar. 

 

11. Termín ukončenia prác:   najneskôr do 31.05.2022.  

 

12. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk: 

Najnižšia celková cena za 1 m
2
 pokládky asfaltu o hrúbke 50 mm s DPH  vyjadrená v eurách.     

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

- Umožňuje sa osobná obhliadka miestnych komunikácií. Záujemcovia nahlásia záujem o  osobnú 

obhliadku telefonicky na čísle 0908976048 alebo 0903719709, resp. emailom na uvedenej                 

e-mailovej adrese kontaktnej osoby. Osobnú obhliadku je možné absolvovať v pracovných dňoch 

v termíne: max. jeden deň do uplynutia lehoty na predloženie ponuky v čase po vzájomnej dohode 

medzi záujemcom a verejným obstarávateľom.  

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, s víťazným uchádzačom, ktorý nepredloží požadované 

doklady v zmysle bodu 7 nepodpísať zmluvu.  

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. 

- Technické náležitosti týkajúce sa predmetu zákazky v prípade potreby konzultujte so starostkou 

obce alebo svoje otázky predkladajte e-mailom na adresu kontaktnej osoby.  

- Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým 

uchádzačom výsledok vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku v prípade akýchkoľvek nepredvídaných 

okolností.   

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku v prípade predloženia len jednej cenovej 

ponuky. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku, v prípade, že žiadna z predložených 

ponúk nebude spĺňať podmienky uvedené v tejto výzve.  

- Proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať námietky podľa zákona o verejnom 

obstarávaní.     

      

                                                                       

 

 

 

Elena Szabóová 

starostka obce 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


