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Výzva na predloženie ponuky 
 

zadávanie  zákazky na dodanie tovaru vrátane potrav ín,  poskytnutie služby, 
alebo uskuto čnenie stavebných prác, ktoré nesp ĺňajú podmienky pod ľa § 4 ods. 2 
alebo ods. 3 písm. b) a c)  zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nes korších predpisov. 
 
1.     Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
 Názov: Mesto Spišské Vlachy 
 Sídlo:   SNP 34 Spišské Vlachy 
 IČO:    00329657 
 DIČ:    2 21331543 
 Telefón: 053/417 42 24 
  
 Kontaktná osoba: Ľubomír Fifik 
 e-mail: primator@spisskevlachy.sk 
 
2.     Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsa h:  
  
 Oprava cestnej infraštruktúry – (ul. Jilemnického, Spišské Vlachy) 
 Zemné práce  – rezanie živicového krytu hr. 50 mm, odstránenie živicového krytu 
 hr. 50 mm 
 Komunikácie  – postrek z cestnej emulzie 0d 0,5-0,8 kg/m2, vyrovnanie povrchu 
 štrkodrvou fr. 0-16 hr. 50 mm, betón asfaltový AC 11 CF 24 hr. 50 mm 
 Rúrové vedenie  – výšková úprava uličnej vpuste 
 Ostatné konštrukcie  – vyčistenie krytu živicového 
 
3.     Predpokladaná hodnota zákazky:   8.700- € be z DPH 
 
4.     Lehota na predkladanie ponúk:  
 
 Mesto Spišské Vlachy prijíma ponuky od záujemcov do 11.10.2013 do 14:00 hod .– 
 sekretariát Mestského úradu, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy. Vyhodnotenie ponúk 
 sa uskutoční dňa: 14.10.2013. 
 
5.     Miesto doru čenia ponúk:  
 Mestský úrad Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy. Obálku označiť 
 heslom: „Oprava cestnej infraštruktúry – ul. Jilemnického“ a slovom „neotvárať“. 
 
6.     Podmienky ú časti a požiadavky verejného obstarávate ľa na predmet zákazky:  
  - oprávnenie na uskutočnenie požadovaných stavebných prác 
 
7.     Typ zmluvy:  
-  Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
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8.     Podmienky financovania predmetu zákazky: 
 Z rozpočtu mesta a zo štátneho rozpočtu v zmysle uznesenia vlády č. 134/2013 a 
 č. 184/2013 a v zmysle výnosu MF č. 26825/2005-441 a to po odovzdaní prác. 
 
9.     Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby al ebo uskuto čnenia stavebných 
 prác: 
 Mesto Spišské Vlachy, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy 
 
10.    Termín dodania tovaru, poskytnutia  služby a lebo uskuto čnenia stavebných 
 prác:   

 31. 10. 2013 
 
11.     Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk:  
-     Cena €/t materiálu so zhutnením a dopravou, resp. cena €/m2 
 
12.     Ďalšie informácie verejného obstarávate ľa:  
 Vhodná osobná obhliadka. 
 Bližšie informácie u kontaktnej osoby. 

 a)   proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať námietky podľa zákona 
 č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 v znení neskorších predpisov, 
 b)   verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia informácií 
 získaných prieskumom trhu resp. ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok 
 vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku  prijíma. 
 c)   ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy resp. vystaveniu 
 objednávky pre úspešného uchádzača, resp. úspešný uchádzač od plnenie zmluvy 
 alebo objednávky odstúpi, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy, 
 resp. vystaviť objednávku pre uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak 
 nedôjde k uzatvoreniu zmluvy resp. vystaveniu objednávky ani s uchádzačom, ktorý 
 sa umiestnil ako druhý v poradí, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie 
 zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 
 
V Spišských Vlachoch, dňa 07.10.2013 
 
 
 
         ......................v.r...................... 
          Ľubomír Fifik 
                   primátor mesta 


