
0BEC  PETROVICE                                                                 Petrovice, 29.09.2014 
Obecný úrad Petrovice 80 
013 53  
_______________________ 
Č.: 1/2014 

 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
1.Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Obec Petrovice 
Sídlo: Obecný úrad Petrovice 80, 013 53  
IČO: 00321541 
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Pláňavský, starosta obce 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava 
Číslo účtu: 23824432/0200 
 
2. Identifikačné číslo akcie: 1/2014 

3. Typ zmluvy: objednávka 

4. Názov zákazky: Oprava a modernizácia miestnych komunikácií 

5. Miesto výkonu predmetu zákazky: obec Petrovice 

6. Predpokladaný termín plnenia: október - november 2014 

7. Predpokladaná cena zákazky: 14 000,- € vrátane DPH 

8. Opis predmetu zákazky: Oprava miestnej komunikácie asfaltovo – betónovou zmesou 
AC 16 v hrúbke 50mm, vyplnenie nerovností povrchu živičnou zmesou, spojovací živičný 
postrek. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky. 

9. Náležitosti cenovej ponuky:                                                                                                 
a) Cenovú ponuku spracovanú podľa bodu 13 tejto výzvy,                                                       
b) Nasledovné identifikačné údaje uchádzača:                                                               
Obchodné meno (resp. osobné údaje):                                                                                 
Sídlo:                                                                                                                            
Zastúpený:                                                                                                                      
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:                                                                              
Oprávnený rokovať vo veciach technických:                                                                                                           
IČO :                                                                                                                                                   
IČ DPH:                                                                                                                             
Bankové spojenie:                                                                                                                   
Číslo účtu:                                                                                                                                   
Telefón:                                                                                                                                         
Fax:                                                                                                                                           
Register: 



10. Obhliadka : 06. októbra 2014 o 09,00 hod.                                                                      
Zraz záujemcov je o 08,55 hod. pred vchodom do budovy Obecného úradu v Petrovice. 
Kontaktná osoba: Ing. Anton Pláňavský, starosta obce, tel.: 041-5589 054, 041-5589 009. 

11. Lehota na predloženie cenovej ponuky:                                                                     
Cenové ponuky doručiť najneskôr dňa 10. októbra 2014 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s 
heslom: „NEOTVÁRA Ť – identifikačné číslo zákazky a názov zákazky“ na hore uvedenú 
adresu sídla verejného obstarávateľa. 

12. Vyhodnotenie ponúk: úspešnému uchádzačovi bude doručená objednávka. 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za jeden meter štvorcový, v cene 
budú zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Cenovú ponuku na predmet 
zákazky za 1m² vyjadrenú v € v štruktúre podľa opisu pred. zákazky uveďte nasledovne:   
cena bez DPH:                                                                                                                        
DPH:                                                                                                                                        
cena spolu s DPH: 

V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť. Cenová ponuka 
bude vyhotovená na samostatnom liste s názvom a identifikačným číslom zákazky, podpísaná 
štatutárnym zástupcom uchádzača, opatrená odtlačkom pečiatky a dátumom vyhotovenia. 

14. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
zadávania zákaziek s nízkou cenou nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní.   

 

Za vypracovanie ponuky vopred ďakujem a ostávam s pozdravom. 

 

                                                                                         Ing. Anton Pláňavský 
                                                                                               starosta obce 
 

 

 

 

 


