
Výzva na predkladanie ponúk   VO 13 /2013 
Stavebné úpravy mostíka na križovatke ulíc pod Chočom a pod Stráňou   

(zákazka podľa §9 ods.9) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov: Obec Lisková  
v zastúpení: Ing. Jozef Murina, starosta obce  
IČO: 00 315 559  
Kontaktná osoba: Jana Tomková,  
S í d l o   Adresa : Obecný úrad Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 Lisková  
Telefón: +044/4326221,  0944/141209 
Adresa na doručovanie akýchkoľvek písomností :  
Obecný úrad Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 Lisková  
Adresa na elektronický styk : ouliskova@stonline.sk,  
 
2. Typ zmluvy : Zmluva o dielo  
 
3. Názov zákazky : „Stavebné úpravy mostíka na križovatke ulíc pod Chočom a pod Stráňou“  
 
4. Opis zákazky : Rozobratie starého mostíka a následné nové premostenie potoka, podľa projektu  
Ing. M.Lukáča  „ STAVEBNÉ ÚPRAVY MOSTKU NA KRIŽOVATKE ULÍC POD CHOČOM A POD 
STRÁŇOU – RIEŠENIE HAVARIJNÉHO STAVU z mája 2013  
    
5. Miesto dodania zákazky : Kataster obce Lisková  
 

6. Spoločný slovník obstarávania /CPV/ :   45221100-3 Stavebné práce na úprave mostov 
 
7. Rozdelenie zákazky na časti: nebude umožnené. Ponuky môžu byť predložené len na celú časť . 
 
8.  Možnosť predloženia variantných riešení: nebude umožnené  
 
9.  Začatie realizácie :  10/2013 
 
10. Doba realizácie : do  31.12.2013  
 
11.  Predpokladaná hodnota zákazky :  9800 €  bez DPH   
 
12.  Hlavné podmienky financovania: obstarávateľ neposkytuje  žiaden preddavok, Predmet zákazky sa 
bude financovať po ukončení prác formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 21 
kalendárnych dní odo dňa  jej doručenia.  
 
13.  Podmienky účasti uchádzačov:  
1.Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu    
(v    rozsahu a platnosti v zmysle zákona). Výpis z OR SR alebo ŽR SR, v ktorom bude mať zapísaný 
predmet    činnosti prislúchajúci predmetu zákazky. Neoverená fotokópia.    
2. Predložiť min. 1 referenciu na stavbu obdobného charakteru v sume min.8.000  €, ktoré uchádzač 
zrealizoval v posledných troch rokoch .  
14. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: predloženie dokladov uvedených v 
bode 13. tejto výzvy  
 
15. Poskytovanie súťažných podkladov :  
Súťažné podklady nahrádza táto výzva, Prílohy súťažných podkladov ako projekt vrátane výkazu výmer, 
rekapitulácie a krycieho  list rozpočtu, je potrebné si požiadať na adrese ako v bode 1 a v termíne v súlade 
s bodom 16. 
 
16. Lehota do kedy je možné žiadať o súťažné podklady : do 23.09.2013  do 12:00 hod. 
Výzva bude k dispozícii na webovej stránke www.liskova.sk do 23.09.2013   do 12:00 hod. 
. 
17. Termín obhliadky:   20.09.2013 o 9.00 hod. Stretnutie záujemcov bude  pred Obecným úradom 
v Liskovej.  
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Doporučuje sa vykonať obhliadku miesta, lebo v blízkosti sa nachádzajú podzemné inžinierske siete, ktorých 
zameranie si treba započitať do ceny ponuky  
 
18. Lehota na predkladanie ponúk :    23.09.2013  do 12:00 hod. 
 
19. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :  adresa obstarávateľskej organizácie uvedenej v bode 1.         
      v zalepenej obálke s heslom „Stavebné úpravy mostíka “ neotvárať 
 
20. Otváranie obálok s ponukami : Bude dňa 23.09.2013 o 16:30 hod na Obecnom  úrade. 
 
21. Kritériá na vyhodnotenie ponúk : najnižšia cena  
       Výber dodávateľa sa uskutoční  elektronickou aukciou. Áno 
 
22. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk : 30.12.2013  
 
23. Ďalšie informácie. 
       
      Obsah ponuky: 1.   Výpis z OR SR alebo ŽR SR, neoverené fotokópia 
                               2.   Min.1 referencia na práce obdobného charakteru v sume min.8.000,- € 

3.   Rozpočet s výkazom výmer, rekapitulácia rozpočtu a krycí list rozpočtu.  
4.   mailové adresy a tel.kontakty  pre komunikáciu s verejným obstarávateľom 

 
   Dielo musí byť zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou a normou č. - STN EN 1991 – 2    dátum 
vydania 01. 05. 2006      Názov normy: EUROKÓD 2. Zaťaženie konštrukcií. Časť 2: Zaťaženie mostov 
dopravou. 
 
S úspešným uchádzačom sa podpíše zmluva o dielo,   ktorej jednotlivé body sa dohodnú pred podpisom 
zmluvy v súlade s touto výzvou a cenovou ponukou víťazného uchádzača. 
 
 
 
V Liskovej 17.9.2013 
 
 

Ing. Jozef Murina 
  starosta  obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


