VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Štitáre
Adresa: Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre
Štatutárny zástupca: Valéria Kurucová, Zastupujúca starostka obce
IČO: 37 869 531
DIČ: 2021701572
Telefón: +421 918 320 830
e-mail : starostka@stitare.sk
2) Predmet a špecifikácia zákazky:
Názov predmetu zákazky: Spevnené plochy pri cintoríne
Špecifikácia predmetu zákazky: Úprava terénu, osadenie zberača dažďovej vody, osadenie
obrubníkov, príprava podkladu pre zámkovú dlažbu a uloženie zámkovej dlažby, ktorú poskytne
objednávateľ.
3) Lehota dodania predmetu zákazky:
Požadovaný termín plnenia: od 3/2022 – max. 5/2022
4) Typ zmluvy a trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky:
Typ zmluvy: objednávka
Trvanie zmluvy: do dokončenia diela v zmysle objednávky
5) Ponuka:
Vo svojej ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:
P.č.
1.
2.

Požiadavka na ponuku
Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo realizovať práce (napr.
Výpis z obchodného registra, Živnostenský list, Potvrdenie Úradu pre verejné
obstarávanie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov).
Cenová ponuka na celý predmet zákazky. (rozpočet v zmysle prílohy č.1 tejto výzvy)

6) Vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v
elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v
elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom e-mailu predkladajú zoskenované.
7) Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Ponuka bude predložená v elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu a musí byť doručená
na e-mailovú adresu: starostka@stitare.sk

Lehota na predkladanie ponuky: 16.2.2022 do 12:00 hod.
Elektronickú ponuku nie je možné predložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Verejný
obstarávateľ preto záujemcom odporúča, aby svoju ponuku zaslali v dostatočnom časovom
predstihu.
8) Vyhodnocovanie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledujúceho kritéria:
najnižšia cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.
Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v
EUR s DPH.
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému
verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým uzatvorí zmluvný vzťah.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk,
s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v
prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s
prípravou a doručením ponuky.
9) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie
zrušiť v prípade ak:
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
 nebude predložená ani jedna ponuka
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk
 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
 predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s
finančnými možnosťami verejného obstarávateľa
Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia
podmienky účasti uvedené v bode 5 tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedené v tejto výzve
Verejný obstarávateľ do 5 pracovných dní od termínu predloženia ponúk písomne oznámi
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali informáciu o výsledku. Uchádzačom,
ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu
nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.

Valéria Kurucová
Zastupujúca starostka obce

