
Obecný úrad Bžany 
Bžany 46 

090 33 Turany nad Ondavou 
 
 

 
29.6.2015, Bžany 
 
 
VEC: Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky 

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bžany 
 

V súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu zameraný na obstaranie 
dodávateľa služby Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bžany. Na výber 
dodávateľa je podľa §9 ods.9 použitý postup pre nie bežne dostupné stavebné práce - s hodnotou do 
30.000,- Eur bez DPH. 
 
 
1) Popis predmetu zákazky 

Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu zahŕňa jeho naloženie, odvoz na legálnu skládku 
spolu s poplatkom za uloženie na tejto skládke a následná rekultivácia miesta, kde bol tento 
odpad umiestnený. 

 
Predmet zákazky bude obstaraný Zmluvou o dielo, ktorá nadobudne účinnosť až po Rozhodnutí 
o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na základe žiadosti o 
poskytnutie podpory formou dotácie vypracovanej Obcou Bžany. 
 

 
2) Predpokladaná cena zákazky 

29 338,01  Eur bez DPH. 
 
 

3) Kontaktná osoba a spôsob predloženia ponuky: 
a. Poštou alebo osobne:  Obecný úrad Bžany  

Bžany 46   
090 33 Turany nad Ondavou 

Ponuku spracujte v písomnej forme a pošlite v zalepenej obálke s označením Sanácia 
miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bžany 
Ponuka – Neotvárať 
 
b. Emailom:  obecbzany@gmail.com 
Cenovú ponuku vložte do prílohy emailu. Ako predmet emailu uveďte:  
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bžany 
Ponuka – Neotvárať 
 
 

4) Lehota na predloženie ponuky: 10.07.2015 do 12.00 hod. 
V prípade, že ponuka nebude doručená v lehote na predloženie ponuky nebude hodnotená. 
 
  

5) Hodnotiace kritérium je najnižšia cena v Eur bez DPH. 
Najnižšia cenou v Eur bez DPH sa rozumie celý predmet zákazky. 
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6) Podmienky účasti a doklady, preukazujúce ich splnenie: 
 

6.1) Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia): 

§ 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží doklad 
o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (originál alebo overená kópia). 

• doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce môže uchádzač nahradiť 
Čestným prehlásením o oprávnení uskutočňovať stavebné práce 

 
6.2) Ocenený a podpísaný Výkaz výmer a v členení:  Cena bez DPH, 

DPH 20%,  
Cena s DPH  

• Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

  

 
V nadväznosti na uvedené si Vás touto cestou dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej 

ponuky. Vašu ponuku vypracujte v súlade s prílohou tejto výzvy. Za predloženie Vašej ponuky Vám 
vopred ďakujeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mária Kasičová 
starostka obce 

 
 
 
Príloha:  
Výkaz výmer (*.xls) 
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