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   O B E C   R O Ž K O V A N Y 

OBECNÝ ÚRAD ROŽKOVANY č.106, 082 71 LIPANY 

_________________________________________________________________________________ 
       

 

Výzva na predloženie ponuky 
(Zákazka s nízkou hodnotou, podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ:   Obec Rožkovany 

Sídlo:       Obecný úrad Rožkovany, Rožkovany 106, 082 71 Lipany 

Zastúpený:     PhDr. Beáta Kollárová PhD, starosta obce 

IČO:      00327719 

Kontakt:     +421 905 234 096 

Email:      starosta@rozkovany.sk 

 
2. Predmet a druh  zákazky: 

2.1  Názov predmetu zákazky: 

„Sanácia územia s nezákonne uloženým odpadom v obci Rožkovany“. 

2.2  Druh zákazky: Stavebné práce  

2.3  Spoločný slovník obstarávania 

Kód CPV:  45222110-3 

Doplňujúce predmety – hlavný slovník: 45112700-2, 90510000-5, 45112320-4 

 

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Verejný obstarávateľ, vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu 

zákazky. 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je sanácia miesta s nezákonne uloženým odpadom v obci 

Rožkovany.  

Zadanie – výkaz, výmer si záujemca vyžiada osobne na adrese verejného, alebo 

elektronicky na emailovej adrese: starosta@rozkovany.sk 

 

5. Typ zmluvy a predpokladaná hodnota zákazky: 

5.1  S úspešným uchádzačom,  bude uzavretá zmluva o dielo. 

5.2  Predpokladaná hodnota zákazky je 59 915,59 € bez DPH. 

 

6. Miesto dodania a trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie zákazky 

6.1  Miestom dodania je  k.ú. obce Rožkovany. 

6.2  Predpokladaná doba realizácie predmetu zákazky je do 30 dní odo dňa prevzatia 

staveniska, najneskôr však do 30.11.2016. 
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7.Termín zahájenia stavebných prác: 

Termín  zahájenia  stavebných prác je najneskôr do 3 dní, odo dňa prevzatia 

staveniska. 

 
8. Variantné riešenie 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet obstarávania – zákazka bude financovaná zo zdrojov Environmentálneho 

fondu a vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry  je 

30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit 

výdavkov pre oprávnené aktivity určený v schválených dokumentoch. 

 
10.  Podmienky účasti: 

10.1 Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklad o 

oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa § 114 ods. 2. zákona o verejnom 

obstarávaní.  

 

11. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na predmet zákazky s kalkuláciou ceny podľa 

predloženého zadania. 

 

12. Cena, spôsob určenia ceny 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Ak je uchádzač 

platcom 

dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

- sadzba DPH a výška DPH, 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 

Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 

 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 29.09.2016 do 14:00 

Uchádzači doručia svoje ponuky v písomnej na adresu verejného obstarávateľa v uzavretom 

obale. Za písomnú ponuku  sa pokladá aj ponuka zaslaná elektronicky na emailovú adresu:  

 

 

14. Otváranie ponúk: 

Dátum a čas otvárania ponúk:  29.09.2016 o 14:15. hod. 

Miesto otvárania ponúk:  Obec Rožkovany, Rožkovany 106, 082 71 Lipany 

Otváranie obálok sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. 

 
15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, vrátane DPH. 
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16. Lehota viazanosti ponúk 

Lehota viazanosti ponúk sa neurčuje. 
 
17. Ďalšie informácie 

17.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným 

uchádzačom, ak v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie 

princípov a postupov verejného obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou 

hodnotou,  podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní. 

17.2  Verejný obstarávateľ  odporúča všetkým záujemcom pred spracovaním samotnej 

cenovej ponuky predmetu zákazky o osobnú fyzickú prehliadku staveniska. Obhliadku 

staveniska je potrebné dohodnúť vopred a to telefonicky na kontaktných telefónnych 

číslach uvedených v bode 1, tejto výzvy, respektíve elektronickou poštou. 

17.3  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška 

na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako je limit určený pre tento druh  zákazky.                      

17.4  Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 

obsahu. Musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným 

zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.    

17.5  Uchádzača,  ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo výzve a bude 

vyhodnotená ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzavretí zmluvy. 

Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese 

verejného obstarávania. 

17.6  Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bude podliehať režimu odkladnej účinnosti 

zmluvy,  až do termínu získania finančných prostriedkov o čom bude zhotoviteľ 

písomne oboznámený 

 

 

        

 

       PhDr. Beáta Kollárová, PhD. 

                 starostka obce 


