
 

 
 

OBEC RUDINSKÁ 
Rudinská č. 120, 023 31 Rudinská 

 
     
    Rozdeľovník 
 

 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka/e-mail   Rudinská  

                                                            368/2014                             Ing. Jozef Švirík 22. 09. 2014 
starosta@rudinska.sk 

 
 
VEC: Výzva na poskytnutie cenovej ponuky pre účely p riesku mu t rhu  

 

Obec Rudinská, ako verejný obstarávateľ zákazky podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona 
č.  25/2006  Z.z.  o verejnom  obstarávaní  a o  zmene  a doplnení  niektorých  zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) s názvom „Rekonštrukcia 
540m úseku cesty v obci Rudinská časť Tarabovce-Čambalovce“. 

V súvislosti s realizáciou prieskumu trhu Vás vyzývame, aby ste verejnému 
obstarávateľovi predložili cenovú ponuku na uskutočnenie stavebných prác v termíne do 
30.09.2014 10.00hod. 

Proces obstarania je výber zmluvného partnera na základe informácií získaných 
prieskumom trhu,  zákazky na uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou  hodnotou  
nižšou  ako 25.000,-  € bez DPH 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky podľa zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). 

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú 
cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

Obhliadku   je   možné   dohodnúť   so starostom obce Ing. Jozefom Šviríkom, 
č.tel. 0908 932 306. 

 
S pozdravom 

 
 
 
 

Ing. Jozef Švirík 
starosta obce Rudinská 

 
 
 
 
Príloha: Výzva na predkladanie cenových ponúk 



VÝZVA  
 

na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác  
zákazku podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). 
 
 
1.  Identif ikácia verejné ho obstarávateľa :.  

Názov: Obec Rudinská 
Sídlo: Rudinská č. 120, 023 31 Rudinská 
IČO: 00 314 277 
Telefón:  041/424 1201 
Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Švirík 
e-mail: starosta@rudinska.sk 

 
2. Predmet obstarávania: 
a) Názov zákazky: „Rekonštrukcia 540m úseku cesty v obci Rudinská, časť Tarabovce-

Čambalovce.“ 
b) Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia 540m úseku jestvujúcej miestnej komunikácie vyrovnaním podložia 
asfaltovým betónom a položením nového asfaltového koberca v hrúbke 5cm. 
Realizácia rekonštrukcie bude zahŕňať: 
Vyčistenie celého úseku, vyspravenie výtlkov na jestvujúcej komunikácii, prekopov pri rodinných domoch 
, vyrovnanie nerovností   asfaltovým betónom, živičný spojovací postrek na celom úseku, pokládka 
asfaltového koberca z kameniva obal.asfaltom AC 11 o hrúbke 5 cm.                          
c) Miesto dodania: Miestna komunikácia medzi osadami Tarabovce a Čambalovce.  

Účastníci môžu vykonávať obhliadku predmetu zákazky v pracovných dňoch po dohode so 
starostom obce č.t. 0908932306 

d) Termín dodania: do 15. 10. 2014 
e) Druh zákazky: zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
3. Na dodanie predmetu diela bude úspešným  uchádzačom uzavretá zmluva o dielo. 
4. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: dňa 30. 09. 2014 do 10.00 hod. 
a)  doručenie poštou na adresu uvedenej v bode 1. tejto výzvy , osobne na tej istej adrese,  

alebo e-mailom na adresu starosta@rudinska.sk  
b) ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a €, 
c) ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

 
5. Podmienky financovania: 
a) Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
b) Záloha nebude poskytnutá. 
c) Realizácia úhrad: 50% po vykonaní prác so platnosťou 30dní a zvyšných 50% formou 

splátkového kalendára dohodou. 
 
6. Podmienky účasti v súťaži: 
a) Doložiť doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky nie starší ako 3 mesiace(akceptuje sa aj 

výpis z internetu) 
b) Nacenený rozpočet 
c) Opis predmetu zákazky 
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu alebo vystaviť   
     objednávku na dodanie tovaru, resp. poskytnutia služby alebo zhotovenie diela v prípade ak nastanú   
     okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 
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6. Kritériá: 
     Najnižšia cena celkom s DPH za celý predmet obstarávania, 
 
 
 
- Upozornenia: 
- navrhovateľ nemá právo na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži, 
- o výsledku súťaže bude oboznámený písomne iba úspešný uchádzač,  

     - cenovou ponukou sa rozumie vyplnenie výkazu výmer (príloha). 
        

 
V Rudinskej 22.09.2014 

 
 
 

 
Ing. Jozef Švirík 

starosta obce Rudinská 
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