
Obec Dolná Tižina, Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina 
 

Telefón:                                                                               e-mail: starostka@obecdolnatizina.sk 
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 Vybavuje: Ing. Ľubica Ďuricová                Dňa: 01.08.2017 
  
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa zákona 343/2015 Z.z o verejnom 
obstarávaní 

 
Verejný obstarávateľ  týmto vykonáva  prieskum trhu na stavebné práce, ktoré nie sú 

bežne dostupné na trhu podľa zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov pre : 

 
Stavebné úpravy oporného múru 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie   Obec Dolná Tižina 
IČO:    00321249 
Sídlo organizácie :     Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina 
Internetová adresa:   www.obecdolnatizina.sk 
Kontaktné miesto:  Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina 
Kontaktné osoby:  Ing. Ľubica Ďuricová 
e-mail:    starostka@obecdolnatizina.sk 
 
2.  Druh zákazky. 
Prieskum trhu podľa zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 
 
3. Názov zákazky: Identifikačné údaje stavby 

Názov stavby:                        Stavebné úpravy oporného múru 
Miesto stavby :                       Dolná Tižina, parc.č.762/1 
Okres:                                    Žilina 
Kraj:                                       Žilinský Kraj 

 
4. Obdobie trvania zmluvy:   09/2017 – 10/2017 
     jjkkhhhjj28.101.02.2017 – 31.05.2017 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:  v zmysle limitu pre zadávanie zákazky podľa §117 
zákona 343/2015 Z.z 
 
6. Obsah predmetu zákazky:  
Základné údaje charakterizujúce existujúcu stavbu pre účely spracovania projektovej 
dokumentácie: 
Oporný múr sa nachádza na hranici medzi existujúcim areálom ZŠ Dolná Tižina   (parc. č. 
762/1) a cestou II.tr. (parc.č. 1531/1). Oporný múr má celkovú dĺžku 50,1m a premennú 
výšku od 2,00m do 5,60m od základovej škáry.  
 Stavebné úpravy oporného múru riešia:  
- opravu zvetraného pohľadového povrchu striekaným betónom 
- doplnenie odvodňovacích prvkov a oplotenia 
 



Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Projektovej dokumentácií, ktorá 
bude uchádzačom zaslaná na email po odoslaní žiadosti o zaslanie projektovej 
dokumentácie na adresu: starostka@obecdolnatizina.sk 
 
 
7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v 
ktorých sa uvádzajú:   
 
1. Splatnosť faktúr 14 dní. 
2. Verejný obstarávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok.  
 
8. Podmienky účasti uchádzačov: 
 
1. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle Časti č.6 tejto 

výzvy.  
2. Úspešný uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky    

( kópia výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného registra). 
3. Ponuka uchádzača musí obsahovať požadované doklady.  
 
9. Miesto dodania: Sídlo verejného obstarávateľa uvedeného v Časti č.1 tejto výzvy. 

 
10. Cena: v cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou diela. 

 
11. Variantné riešenia: neumožňuje sa  
 
12. Lehota na predkladanie ponúk: 

 
--- do dňa 08.08.2017 do 13.00 hod. --- 

 
13.  Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť 
 

1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla 
verejného obstarávateľa  alebo elektronicky na emailovú  adresu obce uvedenú 
v záhlaví tejto výzvy. 

2. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku poštou alebo osobne ,  vloží ponuku do 
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy 
 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania), 
 označenie „verejná súťaž - neotvárať“, označenie heslom verejnej súťaže 

„Stavebné úpravy“ 
3. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku elektronicky, je povinný predložiť vyplnenú cenovú 

ponuku naskenovanú s podpisom štatutára alebo oprávnenej osoby a  s odtlačkom 
pečiatky.   

 
 
 
 
 
 

 



14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
1. Kritérium: najnižšia cena  
2. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH v ponuke na to upozorní verejného 

obstarávateľa. 
3. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 
 
15. Vyhodnocovanie ponúk:  

Dňa  08.08.2017 
 
    

Ing. Ľubica Ďuricová                    
                                           starostka obce 


