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Obec Smolinské 
Č.334, 908 42 Smolinské  

V Smolinskom , dňa 19.08.2013 
Č. jed: 2013 /  
 
 
 
 

  Všetkým potenciálnym záujemcom  

 
 

 
Vec:  
Výzva na predloženie ponuky na uskutočnenie stavby s názvom : CHODNÍK IBV-  1 SMOLINSKÉ .  
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
na zákazku   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 Smolinské   
Sídlo organizácie :  č.334, 908 42 Smolinské   
IČO:     00309991 
DIČ:     
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :   

Meno a priezvisko: MVDr. Peter Betták 
Č. tel.:   034 6542188 
Č. faxu: 034 6592853  
e- mail:  obecsmolinske@smolinske.sk 

Typ verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ podľa § 6,  ods.1 b) zákona o verejnom 
obstarávaní 

 
II. Názov predmetu zákazky : CHODNÍK IBV-1 SMOLINSKÉ 

Druh zákazky:  zákazka na uskutočnenie prác 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. 
Možnosť variantného  riešenia : nie  

Miesto uskutočnenia prác : Intravilán obce Smolinské  
 
 Opis: Jedná sa o uskutočnenie prác – realizácia  chodníka pre peších   v celkovej dĺžke 128,8  
 m a šírky chodníka 1, 2m  zo zámkovej betónovej dlažby hr. 6  cm -  o rozmeroch 20 x 10 x 6 . 

 Termín uskutočnenia  prác  : 1 mesiac od účinnosti zmluvy  

 
III.  Predpokladaná hodnota zákazky 

Maximálne predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie prác je  6 714, 39  € bez DPH. 
 

IV. Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy .
 zákazka bude financovaná z vlastných prostriedkom rozpočtu mesta. Splatnoť faktúry 30 dní 
po ukončení a odovzdaní diela na základe odsúhlaseného preberacieho . 



 Strana 2 

 

  
V.  Podmienky účasti : doklad o oprávnení podnikať / neoverená kópia/  

Zoznam uskutočnených stavieb  za posledných päť rokov / 2008 – 2012 /  rovnakého alebo 
podobného charakteru ako predmet zákazky podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača . 

VI. Administratívne informácie  

Lehota a podmienky  na predkladanie ponúk  
Ponuky je potrebné zaslať na adresu verejného obstarávateľa do  30.08.2013 do 9:00 hod. 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená 
na adresu uchádzača naspäť neotvorená. 
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:  
*adresu verejného obstarávateľa uvedeného v bode I. výzvy 
*adresu uchádzača ( názov, obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania )  
*označenie „  CHODNÍK  IBV-1“    
Miesto  predkladania ponúk 
Názov organizácie :  obec Smolinské  
Sídlo organizácie:  č.334, 908 42 Smolinské  
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : MVDr. Peter Betták – starosta obce  
Jazyk ponuky  
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku.  
Mena a ceny uvádzané v ponuke:  
Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta. 
Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:  
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
- Cena DPH 
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 
Ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť, 
že nie je plátcom DPH upozorní.  
  

VII.  Kritéria vyhodnotenia ponúk  
Kritériom na vyhodnotenie je  najnižšia ponuková cena celkom v EURO. Úspešnému 
uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma, neúspešnému uchádzačovi bude 
oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením identifikácie úspešného 
uchádzača a informáciu o výhodách  ponuky úspešného uchádzača .    
 

VIII.  Obsah ponuky :  
- Ponuková cena  v € s presnosťou na dve desatinné miesta podpísané štatutárnym 

uchádzačom  v súlade s výkazom výmer podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača,  
- Doklady v zmysle bodu V. výzvy 
- Návrh zmluvy o dielo,  

IX. Lehota viazanosti : 15.09.2013  

  
X.  Ostatné  

Vyhodnotenie ponúk: dňa 30.08.2013  na adrese verejného obstarávateľa. 
 

  
 

 
                                                 MVDr. Peter Betták  

                                                            starosta obce  

 

Príloha výzvy :  zadanie  

  Projektová dokumentácia / situácia, pozdĺžny profil, priečny rez/  

 


