
Starosta Obce Marianka  
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka v y h l a s u j e 
 

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ 
o najvýhodnejšiu ponuku na uzavretie Zmluvy o dielo na výkopové práce - Budovateľská/Lesná  

v Marianke. 
Súťažné podmienky : 

1. Záujemcom môže byť osoba, ktorá je oprávnená na vykonávanie výkopových prác. 
2. Ponuku predloží záujemca v slovenskom jazyku najneskôr dňa 25. septembra 2011 (posledný deň prijatia 

návrhu), na adresu: Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka, v zalepenej obálke s nápisom „Súťaž – 
zhotovenie projektovej dokumentácie  – NEOTVÁRAŤ„  na ktorej uvedie svoje meno resp. názov 
a adresu. 

3. Návrh musí obsahovať: 
a) doklad uchádzača o oprávnení na vykonávanie výkopových prác, 

      b) v prípade záujemcu, ktorý je právnickou osobou - výpis z obchodného nie starší ako 3 mesiace, 
      c) telefónne číslo a e- mailovú adresu, 

d) cenovú ponuku na dielo, v nasledovných častiach a špecifikácii: 
ulica:   popis                množstvo   jedn. cena    cena za pol. 
Budovateľská 
   

o Odstr. podkl. krytov z bet. prost.  
hr. do 30 cm, do 200 m2  100 m2 

o Odstr. podkl. krytov živičných  
hr. do 5 cm, do 200 m2  140 m2 

o Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn.  
tr. 3 do 1000 m3   400 m3 

o Zvislé premiestnenie výkopu horn. 
 tr. 1-4 do 4 m   400 m3 

o Vodorovné premiestnenie výkopu  
do 500 m horn. tr. 1-4  71,74 m3 

o Zásyp zhutnený jám, rýh,  
šachiet alebo okolo objektu 348,25 m3 

o  Štrkopiesok   42,06 m3 
 
Lesná 

o Odstr. podkl. krytov z bet. prost.  
hr. do 30 cm, do 200 m2  70 m2 

o Odstr. podkl. krytov živičných  
hr. do 5 cm, do 200 m2  100 m2 

o Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn.  
tr. 3 do 1000 m3   160 m3 

o Zvislé premiestnenie výkopu horn. 
 tr. 1-4 do 4 m   160 m3 

o Vodorovné premiestnenie výkopu  
do 500 m horn. tr. 1-4  60  m3 

o Zásyp zhutnený jám, rýh,  
šachiet alebo okolo objektu 136 m3 

o  Štrkopiesok   24 m3 
 
Cena celkom : 

4. Predmetom diela bude vykonanie výkopových prác, vrátane zásypových prác na miestnych komunikáciách 
v Marianke, v dvoch etapách : I. etapa – Budovateľská ulica, do 5 pracovných dní od výzvy objednávateľa 
a II. Etapa – Lesná ulica do 5 pracovných dní od výzvy objednávateľa, pričom výzva objednávateľa bude 
uskutočnená v termíne od 01.10.2011 do 30.10.2011. Cena diela zahŕňa všetky súvisiace náklady (vrátane 
nákladov na materiál, stroje a zariadenia)  nevyhnutné k riadnemu vykonaniu diela 

5. Do súťaže nebudú zahrnuté návrhy doručené po lehote určenej v súťažných podmienkach, návrhy,  
ktorých obsah nezodpovedá uverejneným podmienkam súťaže, návrhy, ktoré neobsahujú požadované 
náležitosti. 

6. Predložený návrh záujemca nemôže odvolať po uplynutí lehoty pre predkladanie návrhov. 
7. Poradie záujemcov sa určí podľa výšky cenovej ponuky, a to od záujemcu s najnižšou cenovou ponukou po 

záujemcu s najvyššou cenovou ponukou. 



8. Vyhlasovateľ oznámi prijatie návrhu najneskôr do 26. Septembra 2011 a súčasne určí aj dátum podpísania 
vyhlasovateľom predloženého návrhu zmluvy o dielo. Ak vybraný záujemca do určeného termínu 
nepodpíše zmluvu, vyhlasovateľ oznámi v poradí druhému záujemcovi prijatie jeho návrhu, a to najneskôr 
do 10 dní odo dňa termínu určeného na uzavretie zmluvy vybranému záujemcovi. Vyhlasovateľ postupuje 
podobne, ak aj druhý resp. ďalší záujemca zmluvu nepodpíše. 

9. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu upovedomí záujemcov, ktorí v súťaži neuspeli, že ich návrhy boli 
odmietnuté. 

10. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži resp. na náhradu výdavkov 
spojených so zabezpečovaním požadovaných dokumentov. 

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť zverejnené podmienky súťaže, rušiť súťaž, alebo jej časť, alebo 
odmietnuť všetky predložené návrhy. Jednotlivé zmeny zverejní spôsobom akým zverejnil vyhlásenie 
súťaže. 

12. Podklady : projektovú dokumentáciu zašle Vyhlasovateľ uchádzačovi elektronickou poštou na základe 
žiadosti uchádzača zaslanej na adresu obec@marianka.  

 
V Marianke 12.09.2011 

JUDr. Radovan Jurika    
 
 


