
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku
             „Obnova oddychových zón v obci Slanská Huta"

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon”).

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Slanská Huta
IČO: 00691330
Kontaktná osoba: Daniel Stančik
Obec: Slanská Huta
PSČ: 044 17
Ulica a číslo: Slanská Huta 68
Telefón: 0911 274 982
Elektronická pošta: starosta@slanskahuta.sk
Internetová adresa: www.slanskahuta.sk

2. Názov zákazky:

Obnova oddychových zón v obci Slanská Huta.

3. Miesto dodania služby:

Obec Slanská Huta.
Účastníci môžu vykonávať obhliadku predmetu zákazky v pracovných dňoch pondelok - piatok v čase od 8:00 
do 14:00 h.

4. Predmet a rozsah zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia projektu „Obnova oddychových zón v obci Slanská Huta“
v lokalitách obce Slanská Huta. Pozostáva zo stavebných prác, dodávky a montáže predmetu obstarávania 
podľa výkazu – výmer.

5. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia realizácie:

Termín plnenia (predpoklad) predmetu obstarávania
- začiatok : 15.04.2016
- ukončenie : najneskôr 30.06.2016.

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú:

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstva životného prostredia SR prostredníctvom 
Slovenskej agentúry životného prostredia a rozpočtu obce Slanská Huta, pričom preddavky nebudú 
poskytnuté. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované služby.

7. Predpokladaná hodnota predmetu obstarávania:

Predpokladaná hodnota predmetu obstarávania je 5.100,00 EUR s DPH.

http://www.slanskahuta.sk/


8. Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo:

Uchádzač predloží:
- doklad o oprávnení podnikať, fotokópiu s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky, t. j. výpis z 
obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov alebo iné oprávnenie, vydané 
podľa osobitných predpisov (kópia).

9. Súťažné podklady tvorí:

1. výzva na predloženie ponuky zo dňa 04.04.2016,
2. krycí list ponuky.

10. Obsah ponuky :

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať doklady a to:
1. krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača, ceny (s DPH),
2. doklady podľa bodu č. 7.

11. Lehota / miesto na predkladanie ponúk:

Lehota na predloženie ponuky: 08.04.2016 do 14:00 h.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obec Slanská Huta, Slanská Huta č. 68, 044 17. Uchádzač 
predloží ponuku v uzavretom obale s označením „Neotvárať“ a heslom
„Obnova oddychových zón v obci Slanská Huta“ osobne alebo poštovou zásielkou na vyššie uvedenú 
adresu v lehote na predkladanie ponúk.

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

- najnižšia cena (vrátane DPH)
Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, 
dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ
- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit v zmysle § 4 
zákona č. 25/2006 Z.z.,
- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku 
finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet zákazky 
a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená 
(§ 46) a tiež v prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
- víťazný uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky.

V Slanskej Hute, dňa 04.04.2016                                                            Daniel Stančik v.r., starosta obce



Cenová ponuka

Názov zákazky:

„Obnova oddychových zón v obci Slanská Huta“

Identifikačné údaje uchádzača: .....................................................................................................

Telefón: .........................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................

P.č. Názov položky
Množs

tvo 

Merná
jednotka

(ks, m2, m3

atď.)

Jednotko
vá cena
(v € s
DPH)

Suma
 (v € s DPH)

1

Zhotovenie a dodávka lavice 
parkovej s operadlom - dĺžky 
1,5m

2 ks

2

Drevený prístrešok so základom 
– 
3 x 2m, lavicou

2 ks

3
Informačná tabuľa 2 ks

4
Kvetináč 5 ks

5
Kôš na odpadky 2 ks

6
Drevený rošt na stenu (na 
popínavé rastliny)

1 ks

7
Drevená stena "S" kotvená do ex.
múrika v strede dlažby

1 ks

8

Montáž ostatných atypických 
kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 20 
do 50 kg

105 kg

9

Oceľová konštrukcia – stojan na 
bicykle okolo stĺpa s          
kvetináčom

105 kg

SPOLU  

Dátum: ......................................

Podpis a pečiatka uchádzača: ............................................................


