
 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) 

Stavebné práce 

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa : Obec Jarabina 

IČO: 00329932 

Sídlo verejného obstarávateľa : Obecný úrad Jarabina, Jarabina 58                
Štatutárny zástupca : Lívia Kovalčíková,  starostka obce Jarabina 

        (ďalej len "verejný obstarávateľ")  

Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi :  

Mgr. Katarína Slobodová 

Adresa doručovania písomne zaslaných cenových ponúk: 

Kaspaslovakia s.r.o, Tokajská 29, 040 18 Košice 

Mobil : 0904 492 107 

e- mail : kaspaslovakia@gmail.com     

 

2. Názov predmetu zákazky: 

Stavba : IBV 7 RD pri kúpalisku, Jarabina 

Objekt: SO05 Elektrické káblové rozvody 

 

3. Stručný opis predmetu zákazky : 

NN vonkajší rozvod napájaný z existujúceho NN distribučného vedenia vrátane 

poistných skriniek. Podrobnejší opis tvorí priložená výkresová a technická 

dokumentácia -  Príloha č. 1 výzvy 

 

4. Miesto, množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky: 

Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené touto výzvou, 

a jej prílohami.  

      Katastrálne územie: obec Jarabina 

Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa  

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:   

16 712,00 € bez DPH 

6. Hlavný slovník CPV:  

 45000000-7 

 

7. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Nie 
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8. Lehota na dodanie alebo uskutočnenie predmetu zákazky:  

2 mesiace 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na 

dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 

Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky bude financovaný formou 

bezhotovostného platobného styku. Cenu za zhotovenie predmetu zákazky uhradí 

verejný obstarávateľ na základe faktúry po realizácii. Prílohou faktúry dodávateľa 

bude odovzdávací protokol potvrdený zodpovednou osobou objednávateľa. Predmet 

zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

 

10. Podmienky účasti uchádzačov:  

Uchádzač preukáže,  že spĺňa: 

- Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) platného zákona o verejnom 

obstarávaní ( kópia výpisu z or sr, resp. iný doklad o oprávnení poskytovať 

stavebné práce) 

 

11. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk : 

Ponuky je možné predložiť: 

- v elektronickej forme do 15.10.2018 na adresu kaspaslovakia@gmail.com 

 

Do predmetu správy, ktorá obsahuje ponuku, je potrebné uviesť: SO05 Elektrické 

káblové rozvody – Neotvárať“ 

 

Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 15 tejto výzvy. Ponuka uchádzača    

nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.  

 

Obhliadka predmetu zákazky:  

Nie je potrebná 

 

12. Lehota viazanosti ponúk : 

Minimálna lehota viazanosti:    do 30.12.2018 

 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Ponuky budú vyhodnotené zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa na 

základe jediného kritéria a to na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky. 

Hodnotiť sa bude cena bez DPH.  

 

14. Obsah ponuky:  

- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 11 tejto výzvy.  

- Ocenený výkaz výmer 

- Podpísaná Zmluva o dielo 

- Ponuku (jednotlivé dokumenty) je potrebné predložiť vo formáte .pdf  



 

 

Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy 

a jej príloh. 

 

15. Spôsob určenia ceny 

Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu 

podľa prílohy č. 2 

Cena predmetu zákazky bez DPH.....................................EUR  

DPH 20% ......................................................................    EUR  

Cena predmetu zákazky celkom s DPH.............................EUR  

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.  

 

Pokyny k spôsobu určenia ceny:  

 

-  Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom 

znení. Cena bude stanovená v mene EUR. 

-  Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s 

realizáciou predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné) 

v zmysle tejto výzvy a jej príloh. Cena za predmet zákazky musí byť určená a 

vychádzať z  celého predmetu zákazky, cena bude vychádzať z opisu predmetu 

zákazky príloha 1 tejto výzvy,  ostatných zmluvných podmienok uvedených 

v zmluve na poskytnutie služieb, ktorá je prílohou tejto výzvy a ostatných 

ustanovení tejto výzvy a jej príloh.  

 

16. Zmluvné podmienky: 

S víťazným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo.  

 

 

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, 

patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj 

ekvivalenty pri dodržaní technických parametrov navrhovaného zariadenia a 

materiálov. Uchádzač predloží v ponuke zoznam použitých ekvivalentných riešení. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za 

ktorých bolo toto zadávanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní 

vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo ani jedna z 

predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám na predmet zákazky, 

resp. ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného obstarávateľa.  

 

 

18. Prílohy 



 

 

- Výkresová dokumentácia a technický popis 

- Návr Zmluvy o dielo 

 

 

 

V Jarabine, dňa  8.10.2018 

       

 

           Mgr. Katarína Slobodová 

             

         osoba zodpovedná za proces VO 

 

 


