
 
 

 

 

Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša 

 

Obec Šemša oznamuje zadávanie zákazky postupom podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej predmetom je „Oprava 
verejných komunikácií v obci Šemša“. Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzavretá najskôr 
3 pracovné dni po uverejnení tohto oznámenia na webovej stránke obce Šemša. 
 

I. Predmet zákazky 

1. Názov predmetu zákazky. 

Oprava verejných komunikácií v obci Šemša. 

 

2. Stručný opis predmetu zákazky 

a) Plocha pred zastávkou SAD 

P.Č Druh práce Hrúbka Množstvo MJ 

1. Rezanie existujúceho asfaltového krytu do 10 cm 61,20 m2 

2. 

Odstránenie asfaltového  krytu s odvozom  sute na 
skládku, uložením na skládke bez poplatku za 
uloženie  30,60 m2 

3. Zhotovenie podkladu z Aco – ručná pokládka  3,00 t 

4. Zhotovenie postreku bez posypu  144,56 m2 

5. Zhotovenie podkladu z Aco 8 – ručná pokládka 5 144,56 m2 

 

b) Plocha pri obecnom úrade 

P.Č Druh práce Hrúbka Množstvo MJ 

1. Rezanie existujúceho asfaltového krytu do 10 cm 56,60 m2 

2. 

Odstránenie asfaltového  krytu s odvozom  sute na 
skládku, uložením na skládke bez poplatku za 
uloženie  28,30 m2 

3. Zhotovenie podkladu z Aco – ručná pokládka  2,00 t 

4. Zhotovenie postreku bez posypu  124,74 m2 

5. Zhotovenie podkladu z Aco8  – ručná pokládka 6 124,74 m2 

 

 

II. Lehota na predloženie ponuky. 

1. Ponuka a všetky doklady podľa Odd. VI tejto výzvy musia byť predložené v zalepenej 

obálke označenej heslom „Neotvárať - ponuka  - Šemša komunikácie“ najneskôr do 

16.09.2013. do 12.00 hod. osobne alebo poštou na adresu: 

2. Adresa na doručenie: 

Obec Šemša, Šemša 116, 044 21 Šemša 
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3. Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie nebude prijatý a bude vrátený 

uchádzačovi neotvorený. 

 
 

III. Kritériá na vyhodnotenie ponúk.  

1. Hodnotenie ponúk na zhotovenie predmetu zákazky bude vykonané podľa kritéria 

Najnižšia celková cena za predmet zákazky. 


