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    132/2019                            Martin Petík, BBA.          15.04.2019 
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Vec: Zakázka s nízkou hodnotou: “Vybudovanie miestnej komunikácie-parkovisko pri OÚ.“ 

- Výzva na predloženie ponuky  

Podľa ustanovenia § 117 zákona NR SR  č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Obec Gruzovce   

Sídlo organizácie: Obecný úrad Gruzovce č.1, 067 22 Gruzovce 

 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  

 Meno priezvisko: Martin Petík, BBA. 

             0948 86 36 36 

 e-mail: gruzovce1@gmail.com 

 

2. Predmet zákazky 

Stavebné práce „Vybudovanie miestnej komunikácie-parkovisko pri OÚ.“ 

Vybudovanie parkoviska pre záchranné zložke pri Obecnom úrade v Gruzovciach.  

Výmera: cca 210 m2 

Riešené územie – parcelné čísla sú v samostatnej prílohe 

 

Bude sa jednať o vybudovanie parkoviska, terénne úpravy, zhusťovanie štrku, podklad pod zámkovú dlažbu, 

osadenie obrubníkov, osadenie zámkovej dlažby, následná úprava terénu pri OÚ.   

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie MF SR a spolufinancovanie z obecných zdrojov.  

 

Špecifikácia predmetu zákazky:  stavebné práce 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH  

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na   8500 EUR s DPH 

 

 

4. Lehota na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk je do 24.06.2019 do 09:00 hod. 

 

5. Miesto predkladania ponúk  

Poštou na adresu: Obec Gruzovce, Obecný úrad Gruzovce č.1, 06722 Gruzovce alebo e-mailom: 

gruzovce1@gmail.com alebo osobne do podateľne na OÚ Gruzovce  do zákazky Obec Gruzovce  - projekt 

„Vybudovanie miestnej komunikácie-parkovisko pri OÚ.“  
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6. Jazyk ponuky 

Slovenský jazyk 

 

7.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia ponuka v Euro s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka 

uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet 

zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača. 

 

8. Typ zmluvy a trvanie zmluvy  

Verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzatvorí zmluvu o dielo.  

 

9.  Miesto stavebných prác 

Obec Gruzovce 

 

10.  Doplňujúce doklady a informácie 

 

10.1. Uchádzač predloží fotokópiu dokladu, že je oprávnený dodávať predmet zákazky. Vyžaduje sa 

predloženie Výpisu z obchodného registra alebo Živnostenský list alebo ekvivalentu z krajiny pôvodu 

uchádzača. 

 

11.  Vaša ponuka bude obsahovať: 

 

11.1. Cenovú ponuku  za celú zákazku  

11.2. Vyplnené a ocenené Výkazy výmery  

11.3. Podpísaný návrh zmluvy vy) 

11.4. Predmetné oprávnenie v zmysle bodu 10.1  

11.5. Identifikačný list uchádzača (Názov subjektu, sídlo, IČO, email a t.c.) 

 

Touto výzvou sa verejný obstarávateľ nezaväzuje predmet zákazky objednať. Ak v projektovej 

dokumentácii či vo výkazoch sú uvedené konkrétne značky výrobkov, verejný obstarávateľ pripúšťa aby 

uchádzači predložili ekvivalenty. 

 

 

S pozdravom 

 

 

 Martin Petík, BBA. 

                                                                                                                 Starosta obce 
 

 

 

 

 


