
Č. zákazky : ................  
V Bolešove, dňa :  12. 11. 2013 

  
VÝZVA 

na predloženie ponuky na poskytnutie služieb 
podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
  
  
I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :  
Názov organizácie: Obec Bolešov 
Sídlo organizácie: Bolešov 78, 08 53 Bolešov  
IČO:00 317 080  
DIČ: 2020 610 867 
Bankové spojenie: Prima Banka  
Číslo účtu: 447 915 5001/5600 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  
Meno a priezvisko: Ing. Martin Rác, starosta obce 
Č. tel.:  0907 630 317 
e- mail: starosta@bolesov.eu 
Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1 b) zákona o VO  
  

II. Opis 
Názov predmetu zákazky : Odhŕňanie snehu a zimná údržba na miestnych komunikáciách  
v zimných mesiacoch 2013/2014  
Druh zákazky: * služba  
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet  
zákazky.  
Miesto poskytnutia služby: Katastrálne územie Bolešov – miestne komunikácie v správe obce  
Bolešov 
Termín poskytnutia služby: december 2013 – marec 2014  
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je údržba miestnych cestných komunikácií v zimných  
mesiacoch 2013/2014. Ide o odhŕňanie snehu a posyp ciest v závislosti od poveternostných 
podmienok. 
  

III. Predpokladaná hodnota zákazky 
Hodnota 1 500,-  EUR (bez DPH)  
  

IV. Podmienky financovania 
 Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v rozpočte.  
 Úhrada za predmet zákazky sa uskutoční v eurách bezhotovostným platobným stykom na základ  
 vystavenej a doručenej faktúry s lehotou splatnosti do 30 dní po jej prevzatí verejným 
obstarávateľom.  
 Platba bude vykonaná na základe potvrdeného potvrdenia o vykonaní prác odsúhlaseného  



 a podpísaného verejným obstarávateľom (ďalej viď. prílohu Zmluva o dielo).  Financovanie a platby 
sa budú realizovať v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách  verejnej správy a v znení 
zmien a doplnení niektorých zákonov.  Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky.  
  

V. Podmienky účasti  
 Platný doklad o oprávnení poskytovať službu /neoverená kópia/  
 Riadne vyplnená a potvrdená zmluva o dielo ktorá je prílohou tejto výzvy (údaje – 

identifikácia vykonávateľa, jednotkové ceny služieb, dátum podpisu zmluvy, miesto,  
pečiatka, podpis)  

 Kompletne vyplnená ponuka podľa bodu VIII. Obsah ponuky  
  

VI. Administratívne informácie 
Lehota na predkladanie ponúk  
Ponuky sa prijímajú do 29.11.2013 do 14:00 hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na  
predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.  
Miesto predkladania ponúk  
Názov organizácie : Obec Bolešov 
Sídlo organizácie: 018 53 Bolešov 78  
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:   
Meno a priezvisko:  Ing. Martin Rác 
Č. tel. 0907 630 317 
e- mail: Jazyk ponuky  
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.  
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku  
a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom  
jazyku.  
  
 

VII. Kritéria vyhodnotenia ponúk 
  

 Kritérium je najnižšia cena za prehrnutie vyhodnotená podľa bodu VIII. tejto výzvy  
a najnižšia cena za posýpanie vyhodnotená podľa bodu VIII. tejto výzvy.  
(bod č. 2 x bod č. 3 = výsledná cena)  

 Kompletná položkovitá ponuka  
  

VIII. Obsah ponuky 
Ponuková cena s položkovitým popisom ponuky, ktorá musí obsahovať:  
  
1. Návrh času do začatia plnenia služby od telefonickej, alebo SMS výzvy starostu  
obce, alebo poverenej osoby starostom obce po začatie odhŕňania, resp. posypu.  
(Čas po začatie služby od telefonickej výzvy nesmie presiahnuť 45 minút).   
2. Hodinovú sadzbu za posýpanie ciest  
3. Hodinovú sadzbu za odhŕňanie ciest  
  
  



 Doklady a dokumenty v zmysle bodu V. výzvy  
  
 

IX. Ostatné  
 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a súťaž zrušiť.  
 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musia byť doklady  

a dokumenty požadované podľa tejto výzvy  
 V ponuke budú uvedené identifikačné údaje uchádzača (podľa bodu I.)  

a návrh ponuky podľa bodu VIII. pre hodnotenie podľa kritéria v bode č. VII.  
 Uchádzač ( platiteľ DPH ) celkovú cenu za predmet zákazky, ktorý je opísaný v časti Opis  

(bod predmetu zákazky uvedie: cena bez DPH, sadzba DPH, výška DPH a navrhovaná  
celková cena s DPH za predmet zákazky v €. Neplatca DPH uvedie - Nie som platca DPH.  

 Riadne vyplnená a potvrdená zmluva o dielo ktorá je prílohou tejto výzvy  
 Záujemca predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne  

v zalepenej obálke označenej heslom: „ZUOP– služby 2– zima 2013/2014“ „ neotvárať“  
 Uchádzačovi nevzniká akákoľvek náhrada za náklady, doručenie a čas strávený  

s vypracovaním cenovej ponuky  
 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie ponuky  

  
  
Miesto a dátum zverejnenia výzvy na web stránke obce  
a úradnej tabuli : 
v Bolešove, dňa : 12. 11. 2013 
  
  
  
  
  
       ..........................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obec Bolešov, Obecný úrad č.78, 018 53 Bolešov 

 

 

 

 

 

 
Z M L U V A O D I E L O 

O ZIMNEJ ÚDRŽBE KOMUNIKÁCIÍ č. ...................... 
  

/ uzatvorená podľa Obchodného zákonníka / 
  
  

Objednávateľ:  
Názov organizácie: Obec Bolešov 
Sídlo organizácie:   Bolešov č. 78 
IČO:  00 317 080 
DIČ:  2020 610 867 
Bankové spojenie:  Prima Banka  
Číslo účtu: 447 915 5001/5600 
Poverená osoba:  Ing. Martin Rác, starosta obce 
Č. tel.:  0907 630 317 
Iné poverené osoby: ............................................. 
 tel. kontakt: ..........................................................  
  
ďalej ako „objednávateľ“/  
  
 
Vykonávateľ:  
Firma: .................................................................  
V zastúpení: .................................................................  
Sídlo: .................................................................  
IČO: .................................................................  
IČ DPH: . ................................................................  
Reg. číslo: .................................................................  
Bank. spoj.: .................................................................  
Číslo účtu: .................................................................  
Kontakt: .................................................................  
 / ďalej ako „vykonávateľ“ /  
  



Čl. I 
Predmet zmluvy 

  
1. Predmetom zmluvy – predmetnou službou zmluvy je odhŕňanie snehu a vykonávanie inej  
potrebnej zimnej údržby miestnych komunikácií, ktoré sú v správe obce Bolešov.  
Ide o odhŕňanie snehu  v závislosti od intenzity sneženia a snehovej pokrývky. Predmetnou službou 
tejto zmluvy je i posyp určených ciest  posypovým materiálom, ktorý si zabezpečí poskytovateľ 
služby.  

 
Čl. II. 

Čas a miesto plnenia 
  

1. Odhŕňanie snehu a iná činnosť potrebná na riadnu zimnú údržbu miestnych komunikácií bude 
vykonaná podľa potreby objednávateľa v katastrálne území obce Bolešov na miestnych 
komunikáciách, ktoré sú v správe obce bolešov. Jedná sa o miestne komunikácie  
vrátane obecných verejných plôch . 
2. Plnenie predmetnej služby uvedenej v čl. 1 je vykonávateľ povinný vykonávať v termínoch od 
9.11.2013 - do 31.3.2014. 
Vykonávateľ je povinný zabezpečiť: 
a) nasadenie odhŕňacích mechanizmov 
b) posýpanie ciest a začne s plnením predmetnej služby vždy od telefonického objednania 
predmetnej služby alebo zaslania SMS správy zo strany starostu obce, alebo telefonického 
objednania predmetnej služby inou na to poverenou osobou. 
3. Ukončenie uvedených činnosti uvedených v čl. II. bode 2. pod písm. a) alebo b) vykonávateľ 
telefonicky oznámi alebo zašle obratom SMS správu zo svojho mobilného čísla uvedeného 
vykonávateľom v hlavičke zmluvy na telefónne číslo  
4. Do času plnenia predmetnej služby sa neráta časový úsek medzi objednaním plnenia 
predmetnej služby a začatím jej plnenia – odhŕňania snehu a inej potrebnej zimnej údržby 
miestnych komunikácií v správe obce Bolešov. 

  
Čl. III. 

Ceny a platobné podmienky 
  

1. Základná cena za plnenie predmetnej služby sa stanovuje dohodou zmluvných strán  
nasledovne:  

služba MJ Navrhovaná cena  bez DPH Navrhovaná cena s DPH 
Odhŕňanie ciest Hodina   

Posyp ciest vrátane materiálu Hodina   
 
2.Neoddeliteľnou súčasťou faktúr musí byť objednávateľom, resp. poverenou osobou potvrdené.  
Potvrdenie o výkone vyššie uvedenej služby.  
 
 Vykonávateľ má povinnosť vykonať fakturáciu najneskôr do 15 dní od ukončenia služby prípade, že 
nenastanú skutočnosti podľa čl. III. ods 3. a to so splatnosťou faktúry 15 dní odo dňa  
jej doručenia objednávateľovi.  



3. V prípade, že jedna zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy z iného dôvodu sa zmluvné strany  
dohodli na zmluvnej pokute vo výške 1000,- EUR.  
  

Čl. IV. 
Prevzatie diela 

  
1. Za kvalitu plnenia predmetnej služby zodpovedá vykonávateľ. Objednávateľ sa zaväzuje  
priebežne kontrolovať kvalitu plnenia predmetnej služby.  
2. Objednávateľ potvrdí vykonanie predmetných služieb Potvrdením o výkone vyššie uvedených  
služieb.  
  
 

Čl. V. 
Práva a povinnosti objednávateľa 

  
1. Objednávateľ má povinnosť vyžadovať dodržiavanie bezpečnosti práce, požiarnej ochrany  
a vykonávať ich kontrolu. V prípade vzniku škody, ktorá bola spôsobená pri plnení vyššie  
uvedených služieb alebo v priamej súvislosti s nimi, rieši sa zodpovednosť a náhrada škody podľa  
ustanovení Zákonníka práce.  
2. Objednávateľ predmetnej služby si vyhradzuje právo kontrolovať pohyb odhŕňacích mechanizmov 
predmetnej služby – odhŕňania snehu mechanizmami pre zimnú údržbu miestnych komunikácií  
v správe obce Bolešov.  
  

Čl. VI. 
Práva a povinnosti vykonávateľa 

  
1. Vykonávateľ zabezpečí aby mechanizmy, s ktorými bude vykonávané plnenie predmetnej  
služby – odhŕňanie snehu a inú potrebnú zimnú údržbu miestnych komunikácií, boli udržiavané  
v dobrom technickom stave a počas celej doby plnenia predmetnej služby.  
2.. Vykonávateľ zabezpečí, aby bez súhlasu objednávateľa neboli vykonané práce, ktoré  
objednávateľom neboli nariadené ,  alebo aby neboli vykonávateľom nariadené práce úmyselne 
predlžované.  

 
Čl. VII. 

Záverečné ustanovenie 
  
1. Všetky dodatky musia byť vykonané a schválené oboma stranami. Vzťahy neupravené  touto 
zmluvou sa riadia všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden a 
má platnosť originálu.  
3. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že táto  bola spísaná 
na základe ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.  Na dôkaz toho pripájajú svoje 
vlastnoručné podpisy.  
4. Vykonávateľ súhlasí s nakladaním s osobnými údajmi podľa zákona 428/2002 Z.z.  o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov .  



  
  
  

V Bolešove dňa ...................2013  
  
  
  
  
  
  

 ............................................................ ..........................................................  
 podpis a pečiatka vykonávateľa podpis a pečiatka objednávateľa 

 
 
 
 
 
 
 

 


