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

       Telefón:                                                                        e-mail: starostka@obecdolnatizina.sk 
041 / 599 50 80                         www.obecdolnatizina.sk 
                                     
 

 Vybavuje: Ing. Ľubica Ďuricová            Dňa: 23.10.2017 
  
  

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

 
Obec Dolná Tižina  týmto vykonáva  prieskum trhu podľa zákona 343/2015 o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre : 
 

„ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V K.Ú. DOLNÁ TIŽINA POČAS ZIMNÝCH 

MESIACOV“ 

 
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: 
Zákazka podľa §117 zákona 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 
3. Názov zákazky: „Zimná údržba miestnych komunikácií v k.ú. Dolná Tižina počas 
zimných mesiacov“ 
4. Obdobie trvania zmluvy:  11/2017 – 3/2018 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:  v rámci limitu pre zákazku podľa §117 zákona 
343/2015 o verejnom obstarávaní 
6. Obsah predmetu zákazky:  
 
Opis a špecifikácia predmetu zákazky:  
 
- Zimná údržba komunikácií a plôch bude vykonávaná po telefonickej výzve starostu obce 
na určenom mieste do 2 hodín (pre tento účel je nutné, aby bol dodávateľ dostihnuteľný), v 
prípade napadnutia nového snehu nad 15 cm bez výzvy starostu obce (no konzultačný 
telefonát od dodávateľa sa odporúča). 
- Zimnú údržbu je potrebné vykonať v raňajších hodinách najneskôr do 06.30 hod. (to 
platí, ak napadne nový sneh - nad 15 cm, tzn. ak začne snežiť večer, resp. silno v noci).  
- Začiatok (okrem skorých ranných hodín) i skončenie výkonu zimnej údržby je 
vykonávateľ povinný telefonicky nahlásiť starostovi obce, ktorý o výkone zimnej údržby 
bude viesť kontrolnú evidenciu. 
- Zimná údržba bude vykonávaná strojom (traktorom) tak, že umožní prejazdnosť 
miestnych komunikácií v celej šírke jej povrchovej asfaltovej úpravy.  
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Posyp inertným materiálom bude požadovaný samostatne, iba v prípade poľadovice na 
základe ústnej, resp. telefonickej samostatnej objednávky.  
 
- Nasadenie konkrétnych mechanizmov na údržbu si bude riadiť dodávateľ tak, aby bol 
výkon služby po požiadavke zabezpečený bezodkladne, efektívne a nepredražoval sa. 
Podpisovanie výkazov sa bude vykonávať raz za mesiac 
 
Miesto poskytnutia služby: 
Miestne komunikácie a spevnené plochy vo vlastníctve Obce Dolná Tižina. 
Termín poskytnutia služby:  
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 15. novembra 2017 do 31. marca 2018. 
 
Podmienky účasti: 
Podmienkou pre výkon zimnej údržby je vybavenosť technikou (traktor, zadná radlica, 
predná radlica, na prácu v užších častiach ulíc, resp. na odtláčanie prípadného mokrého 
ťažkého snehu, ktorý sa musí z vozovky odstrániť – odtlačiť do rigolu...).  
Počas vykonávania zimnej údržby je nutné, aby mal dodávateľ doklad o oprávnení 
dodávať službu, ktorá je predmetom obstarávania. 
 
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 ,v ktorej bude uvedená cena za 1 hodinu práce 

zimnej údržby na celé obdobie a paušálny poplatok za kalendárny mesiac. Táto 
cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa, spojené s výkonom jeho činnosti. 
Uchádzač cenovú ponuku predloží v rámci nasledovnej tabuľky: 

 

Položka Počet jednotiek Merná 
jednotka 

Cena za 
jednotku s DPH 

Cena celkom s 
DPH 

Hodinová sadzba 150 hodina   

Paušálny 
poplatok 

5 mesiac   

Celková cena s 
DPH 

 

 
 

2. Úspešný uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky    
( kópia výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného registra). 

 
9. Miesto dodania:  
1. Sídlo verejného obstarávateľa uvedeného v časti 1 tejto výzvy. 

 
10. Cena: 
1. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutím služby. 

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

Do dňa 10.11.2017 do 12.00 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 (starostka@obecdolnatizina.sk) 

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 

„Zimná údržba“ 
 
14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
1. Kritérium: najnižšia cena za hodinu činnosti 
2. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na to v ponuke upozorní verejného 

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

Dňa  13.11.2017 
 
     
 

 
                             Ing. Ľubica Ďuricová                    
                                          starostka obce 


