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Obec Bzenica, Obecný úrad č. 74, 966 01 Bzenica 

     
 
 
 
 
 

Verejné obstarávanie – výzva na predkladanie ponúk 
 
 
 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec Bzenica                                                 IČO:  00320552 
Kontaktná osoba:  Jozef Dekýš – starosta obce 
Sídlo: Obecný úrad č. 74  
Obec:  Bzenica                                                            PSČ:  966 01 

      Telefón:  045/6769196 
      Elektronická pošta:  bzenica@slovanet.sk  
      www:  www.bzenica.sk 
 
2.   Názov predmetu obstarávania:   Rekonštrukcia vodovodu Bzenica – časť Záhorčie   
  
3.   Opis predmetu zákazky:  Vodovodné potrubie v obci Bzenica – časť Záhorčie je     
      opotrebované s častými poruchami. V rámci rekonštrukcie by mali byť zrealizované 
práce    
      na potrubí v celkovej dlžke 802 + 147 m. Súčasťou stavby je aj prepojenie jestvujúcich    
      prípojok na navrhované potrubie.  Vykonaním stavebných prác sa zabezpečí plynulé       
      zásobovanie rodinných domov v časti obce Záhorčie.        
      Na stavbu je vypracovaná projektová dokumentácia potrebná na vydanie stavebného  
      povolenia. 
 
4.   Miesto uskutočnenia prác:  Obec Bzenica – časť Záhorčie 
 
5.   Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:   Nie je možné 
 
6.   Možnosť predloženia variantných riešení:   Nie je možné 
 
7.   Lehota trvania zmluvy:   31.12.2010 
 
8. Podmienky financovania:  Zákazka sa bude financovať z Environmentálneho fondu  

a vlastných finančných zdrojov. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky. 
 
9.   Podmienky účasti uchádzačov:  - predloženie dokladu o oprávnení podnikať, 
originál,        
                                                               alebo overená kopia, nie staršie ako 3 mesiace 
                                                             - predloženie zoznamu osôb a ich odbornej kvalifikácie,  
                                                               zodpovedných za plnenie zmluvy  
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10. Poskytovanie súťažných podkladov: Súťažné podklady doručí verejný obstarávateľ, po 

zverejnení na svojej internetovej stránke, trom vybraným záujemcom. Ostatní 
záujemcovia si môžu súťažné podklady písomne vyžiadať na adrese verejného 
obstarávateľa  uvedenej v bode 1. Záujemcovia si môžu súťažné podklady prevziať 
osobne, alebo im budú zaslané poštovou zásielkou. Súťažné podklady sa budú vydávať 
v pracovných dňoch pondelok - piatok od 8.00 hod do 15.00 hod v budove Obecného 
úradu č. 74, Bzenica. Úhrada za súťažné podklady sa nevyžaduje. 

 
11. Lehota na predkladanie ponúk:   25.08.2009 do 12.00 hod 
 
12. Otváranie obálok s ponukami:  25.08.2009 o 15.00 hod, v budove Obecného úradu č. 

74, Bzenica, v úradnej  miestnosti starostu obce. 
 
13. Kritérium hodnotenia ponúk:   Cena 
 
14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.12.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bzenici  dňa 13.08.2009                                                                               Jozef Dekýš 
                                                                                                                          starosta obce 
 


