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Výzva na predloženie ponuky 
 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa §9, ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení neskorších predpisov 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Obec Nemcovce 
Nemcovce 27, 086 12 Kurima 
IČO: 00322415 
Tel.: 054/73 91222 
Tel.: 0904 970 572 
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Paľa, starosta obce 
e-mail: nemcovce@nemcovce.sk, kópia: starosta@nemcovce.sk 
 
2. Predmet obstarávania a typ zmluvy: 
2.1. Názov zákazky: „Oprava miestnej komunikácie a verejného priestranstva pred Kultúrno 
správnou budovou obce“. 
2.2. Druh zákazky: Zákazka podľa § 9, ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o VO na stavebné 
práce. 
2.3. Miesto dodania: Miestna komunikácia na parcele EKN č. 323/11 a parcele CKN 7/1 
v obci Nemcovce. Nemcovce 27, 086 12 Kurima. 
2.4. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená objednávka. 
 
3. Opis predmetu obstarávania: 
3.1. Predmetom zákazky je oprava miestnej komunikácie a verejného priestranstva pred 
Kultúrno správnou budovou obce – pred hasičskou stanicou a skladom. Ide o vyrovnanie 
terénu, podkladu pre asfaltový koberec a priľahlých pripojení na mostík k Domu nádeje 
a následná pokládka asfaltového koberca v celkovej výmere 360 m2. 
3.2. Cenu požadujeme stanoviť ako cenu za realizáciu kompletnej zákazky v súlade 
s popisom v bode 3.1.. 
3.3. Termín dodania: máj/jún 2015. 
 
4. Možnosť predloženia ponuky 
4.1. Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 
 
5. Podmienky financovania predmetu zákazky 
5.1. Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
5.2. Zálohy nebudú poskytované. 
5.3. Fakturácia bude po vykonaní prác, splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia 
objednávateľovi. 
 
6. Podmienky účasti uchádzačov 
6.1. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči obci Nemcovce žiadne dlhy. 
 
7.Lehota na predloženie ponúk 
7.1. Lehota na predloženie ponúk je určená do 05. 06. 2015 do 14.00 hod.. 
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7.2. Ponuky sa môžu doručiť poštou na adresu: Obec Nemcovce, Nemcovce 27, 086 12 
Kurima. Prípadne emailom na nemcovce@nemcovce.sk, alebo osobne do podateľne 
obecného úradu v zalepenej obálke označenej „Súťaž neotvárať – cenová ponuka“  
a heslom „Oprava miestnej komunikácie a verejného priestranstva pred Kultúrno správnou 
budovou obce“. 
 
8. Kritéria na hodnotenie ponúk 
8.1. Najnižšia cena za realizáciu celej zákazky podľa špecifikácie v bode 3.1.. 
 
9. Predpokladaná cena zákazky 
9.1.  5 000,00 € s DPH. 
 
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
10.1. Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný 
obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi. 
10.2. Úspešnému uchádzačovi bude predložená objednávka 
10.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný 
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. 
  
                                                                                         
 
V Nemcovciach 26. 05. 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ján Paľa 
starosta obce 
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