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Č.j.209/2016  

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou na dodanie služby 
podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom  obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
 Obec Zlaté ,   Zlaté 17, 086 01, ktorá je verejným obstarávateľom (ďalej ,,verejný obstarávateľ“), podľa §7 zákona 
č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
Zákon) Vám touto cestou, zasiela výzvu na zákazku, ktorá nie je bežne dostupná na trhu   v súlade s §2 ods.5 písm. o) 
Zákona a v súlade s §5 ods.4 Zákona  je definovaná ako  zákazka s nízkou hodnotou 
  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 
Názov:                               Obec Zlaté 
Adresa:    Zlaté 17, 086 01  
IČO:    00 322 750 
DIČ:    2020 624 815 
Bankové spojenie:          VÚB Banka a.s. Bardejov   
Č. účtu:   SK59 0200 0000 0000 0822 6522 
Kont. osoba:   Mgr. Mária Ontkaninová 
Telefón:   0915 868 013  
E-mail:    ocuzlate@centrum.sk  
Internetová stránka:  www.obeczlate.sk  

 
2. Miesto poskytnutia služby:  

 
Obec Zlaté,   Zlaté 17, 086 01  

 
3. Názov predmetu zákazky:  

 
Projektová dokumentácia: Turistická útulňa v obci Zlaté  
 

 
4. Opis a špecicifikácia predmetu zákazky:  

 
Vypracovanie projektovej dokumentácie: Turistická útulňa v obci Zlaté pre účely vydania stavebného 

povolenia vrátane  rozpočtu a výkazu výmer. Projektová dokumentácia sa má vyhotoviť minimálne 6x v tlačenej 
podobe a 1x v elektronickej podobe.  Súčasťou projektovej dokumentácie budú súhlasné vyjadrenia dotknutých 
orgánov štátnej správy a všetkých účastníkov konania.  

 
Projektová dokumentácia bude riešiť : 
a) Rekonštrukciu sypanca – jeho preloženie z parcely CKN 736 na parcelu CKN 892, popis starého stavu, 

statiky, výmenu nepoužiteľných častí, búracie práce, nový stav  
b) Verejné WC- malý drevený objekt s doplnkovou funkciou k útulni – WC, umývadlo, sprcha, žumpa 
c) Parkové úpravy – lavička, stôl, ohnisko , smetný kôš 

 
             Verejný obstarávateľ nezabezpečuje obhliadku stavu nehnuteľností, na ktorých bude dobudovaná 
útulňa . V prípade, že sa chce uchádzač zúčastniť obhliadky, kontaktná osoba je starostka obce. Obhliadku 
je možné dohodnúť aj telefonicky na tel: 0915 868 013  
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Predpokladaná hodnota zákazky, ktorá sa má obstarať :  
 

Predpokladaná hodnota zákazky, ktorá sa má obstarať je : do 2000 eur bez DPH 
 

5. Lehota viazanosti:  
 
Cenová ponuka bude platná do 30.10.2016  

 
 

6. Dodacie a obchodné podmienky :  
 

a) S úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o poskytnutí služby v zmysle § 269 zákona č.513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka.  

b) Termín dodania: podľa vyhlásenej výzvy. 
c) Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, 

ktorá bude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi pre daňové doklady. Splatnosť faktúry je 
30 dní od dodania predmetu zákazky. Zálohová platba nebude poskytnutá.  

 
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

 
Hodnotenie ponúk na predmet zákazky bude vykonané podľa kritéria Najnižšia celková cena za predmet 
zákazky.  

 
8. Obsah ponuky a s ňou predkladaných dokladov:  

 
a) Ponuka vypracovaná v súlade s touto výzvou, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača 

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Pre vypracovanie ponuky môže uchádzač použiť formulár v 
prílohe k tejto výzve.  

b) Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky.  
 
 

9. Predloženie ponuky: 
 

Ponuka a všetky doklady podľa bodu 8 tejto výzvy musí byť predložená v zalepenej obálke označenej heslom  
 
„Projektová dokumentácia: Turistická útulňa v obci Zlaté“ s výzvou NEOTVÁRAŤ 
 
 najneskôr do 20.9.2016  do 11:00 hod. osobne alebo poštou na adresu:  

 
Adresa na doručenie poštou:  
 Obec Zlaté,  Zlaté 17, 086 01   
 
Adresa na osobné doručenie:  
 Obec Zlaté,  Zlaté 17, 086 01   
 
Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi 
neotvorený. 
 
Ponuka musí obsahovať:  

1. základné identifikačné údaje, 
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2. cenová ponuka  uchádzača  
3. fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať predmetnú službu    

 
10. Vyhodnotenie ponúk :   

 
Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky 
účasti uvedené v bode 8-9 tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky a obsah ponuky uvedené v tejto výzve.  
Z uchádzačov, ktorí budú zaradení do hodnotenia bude úspešným ten uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu 
celkovú cenu za celý predmet zákazky. Ostatní uchádzači budú neúspešní.  
 
Otváranie obálok je neverejné a uskutoční sa 20.9.2016 o 14,00hod.  
 
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky 
s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.  
 

11. Osoba určená pre komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi:  
 
Mgr. Mária Ontkaninová, 0915 868 013, ocuzlate@centrum.sk  

 
 
 
 

Zlaté, 5.9.2016  
 
 
......................................................  
           Mgr. Mária Ontkaninová 
              starostka obce  
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.................................................................................................................................................... 

Obchodné meno a sídlo subjektu 
 
 
 
 

VEC: Projektová dokumentácia: Turistická útulňa v obci Zlaté  

 
 
 
Identifikačné údaje:  
 
Obchodné meno:  
Sídlo uchádzača:  
IČO: 
DIČ:  
Kontaktná osoba:  
Tel: 
Email:   
 

 

Názov zákazky Cena 

Projek 
Projektová dokumentácia:  
 

Turistická útulňa v obci Zlaté  

 
 

Cena celkom v EUR (bez 
DPH, resp. konečná 
cena:  

 

DPH:   

Spolu s DPH:  

 
 
Prílohy:  

1. ......................................... 
 

2. ......................................... 
 

 
 
V............................, dňa......................       
   
         ............................................. 

           Podpis  
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