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                   Čadca 23. 09.2013 

 

VÝZVA 
na predloženie ponuky 

 

(podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Organizácia cestovného ruchu Kysuce  

Sídlo organizácie: Nám. slobody 30, 022 01 Čadca 

IČO: 42220009 
Zastúpenie: Ing. Milan Gura – predseda predstavenstva  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

Meno priezvisko: Ing. Emília Sloviaková, 0948 430 761, riaditelka@regionkysuce.sk 

 

2. Predmet zákazky 

„Náučný chodník Oščadnica – 1. etapa“ 

 

  

Verejný obstarávateľ vyžaduje realizáciu „Náučného chodníka Oščadnica -  1. etapa v tomto 

rozsahu: 

Lavička, 3 ks 

Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Práce a dodávky HSV     

Zemné práce 
  

Výkop šachty hornina 4 do 100 m3 m3 0,144 

Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 0,144 

Terénne úpravy kpl 1,000 

Zakladanie 
  

Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 0,029 

Betón základových  pätiek,  prostý tr.C 16/20 m3 0,194 

Debnenie základových  pätiek, zhotovenie-tradičné m2 0,606 

Debnenie základových pätiek, odstránenie-tradičné m2 0,606 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
  

Doprava na miesto zabudovania - sťažený presun kus 1,000 

Práce a dodávky PSV 
  

Konštrukcie tesárske 
  

Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii ks 2,000 

Kotva kus 2,000 

Montáž + dodávka drevenej konštrukcie lavičky + náter kus 1,000 

 

 

 

  

mailto:riaditelka@regionkysuce.sk


           
 

 

 

 

  

Organizácia cestovného ruchu Kysuce            tel.: +421/948430761                                          IČO: 42220009 

Námestie slobody 30                                       e-mail: riaditelka@regionkysuce.sk                    Facebook: Región Kysuce       

022 01 Čadca                                                   www.regionkysuce.sk                                                     

Informačná tabuľa podrobná, 1 ks  

Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Práce a dodávky HSV     

Zemné práce 
  

Výkop šachty hornina 4 do 100 m3 m3 0,576 

Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 0,576 

Terénne úpravy kpl 1,000 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
  

Osadenie  a dodávka - infotabule cca 2000x1250 kpl 1,000 

Doprava na miesto zabudovania - sťažený presun kus 1,000 

Práce a dodávky PSV 
  

Konštrukcie tesárske 
  

Montáž a dodávka konštrukcie striešky kpl 1,000 

Osadenie a zaklinovanie kamenivom dreveného guliača priemeru 300 mm + impregnácia podzemnej časti a náter kus 2,000 

Pomocne tesárske konštrukcie kpl 1,000 

Konštrukcie - krytiny tvrdé 
  

Zastrešenie dreveným šindľom vrátane impregnácie m2 3,500 

 

Stojan na bicykle, 1 ks  

Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Práce a dodávky HSV     

Zemné práce 
  

Terénne úpravy kpl 1,000 

Zakladanie 
  

Vankúše zhutnené pod konštrukciu zo štrkopiesku m3 0,200 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
  

Doprava na miesto osadenia - sťažený presun kus 1,000 

Práce a dodávky PSV 
  

Konštrukcie tesárske 
  

Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii ks 2,000 

Kotva kus 2,000 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 

2 584,74 € 

 

4.  Lehota na predkladanie ponúk: 

      01. 10. 2013 do 12.00 hod. 

 

5.  Miesto na predkladanie ponúk:  

Názov organizácie: Organizácia cestovného ruchu Kysuce  

Sídlo organizácie: Nám. slobody 30, 022 01 Čadca 

IČO: 42220009 
Zastúpenie: Ing. Milan Gura – predseda predstavenstva  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

Meno priezvisko: Ing. Emília Sloviaková, 0948 430 761, riaditelka@regionkysuce.sk 
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Ponuku je možné doručiť potvrdenú a podpísanú zodpovednou osobou, poštovou zásielkou, 

e- mailom vo formáte PDF alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa. 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. 
Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi 
a nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu. 

 

6. Jazyk ponuky 

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, 

resp. doklady a dokumenty môžu byť predložené aj v českom jazyku. 

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za zrealizovanie jednotlivých typov zákazky 

podľa finančných limitov. 

 

8. Typ zmluvy a trvanie zmluvy  

Na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 

obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo. 

 

9. Miesto a termín poskytnutia služby 

Miesto: Obec Oščadnica, Nám. M. Bernáta, 023 01 Oščadnica 

Termín:  do 31.12.2013 

 

10. Podmienky účasti v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) a § 29 zákona o verejnom obstarávaní 

 Doklad o oprávnení podnikať. 
 

11. Požadované obchodné podmienky 

Na základe objednávky bude vystavená faktúra.  

 

12. Doplňujúce informácie: 

 

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov ktorému vznikli 

s prípravou a doručením ponuky. 
Projektová dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu v sídle OCR Kysuce, Nám. slobody 30, 022 

01 Čadca.  

 

  

 

 

 

 

           Ing. Milan Gura, v.r. 

                Predseda OCR Kysuce 


