
Obec Sklené 
Obecný úrad Sklené 97, 038 47 Sklené 

 
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

 1. Identifikácia obstarávateľa : 

Názov : Obec Sklené 

 IČO : 00 316 890 

 Sídlo : Sklené 97, 038 47 Sklené 

 Kontaktná osoba : Erika Lahutová 

 Telefón : 043/495 52 00; 0905 520 749 

 E-mail : skl-obecnyurad@gaya.sk 

 
2.  Predmet zákazky: „Oprava miestnych komunikácií v obci Sklené“ 
 
3.  Opis predmetu zákazky: 
 Predmetom zákazky sú stavebné práce – Oprava miestnych komunikácií v obci 

Sklenékomunikácia na ul. Lesy, Michele, Izraelová a Dolná cesta. Podrobnejší opis 
a rozsah je podľa výkazu výmer a technickej správy, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy. 

 
Obhliadku a prípadné zameranie je potrebné dohodnúť s kontaktnou osobou uvedenou vo 

výzve. 
 
4.  Predpokladaná hodnota zákazky:  75 840,00 € bez DPH 
 
5.  Postup obstarávania: 
 Prieskum trhu 
 
6.  Spôsob vzniku záväzku: 
 Na základe zmluvy o dielo. 
 
7.  Lehota a miesto dodania predmetu zákazky:  začiatok prác na základe výzvy 
objednávateľa. Termín ukončenia dielado 15.11.2020. 
Miesto dodania predmetu zákazky je v obci Sklené. 
  
8. Možnosť rozdelenia zákazky:  ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 
 
 
9. Miesto a lehota predkladania cenovej ponuky:  
 a) cenovú ponuku doručte poštou alebo osobne v zalepenej obálkes označením 
 „Oprava miestnych komunikácií v obci Sklené, 
           na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy. 



 b) záujemca musí s cenovou ponukou predložiť fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať 
 c) lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa25.06.2020o 12:00 hod. V prípade ponúk     
     doručených poštou je rozhodujúci deň doručenia ponuky na adresu uvedenú v bode 1. 
 d) uchádzač v cenovej ponuke uvedie navrhovanú cenu v EUR, v zložení: 
     - návrh ceny bez DPH 
     - sadzba DPH 
     - návrh ceny celkom vrátane DPH 
     Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie návrh zmluvnej 

ceny   
     celkom, súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
 e) povinnou súčasťou ponuky je nacenený výkaz výmer ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto   
     výzvy. 
 f) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
10. Podmienky financovania: 
 Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 

splatnosti faktúr do 30 dní. 
 
11. Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: 
 - najnižšia cena s DPH 
 
Verejný obstarávateľ požaduje záruku minimálne 3 roky na všetky práce a min. 2 roky na 
dodaný materiál. 
 
Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ 
zašle iba  úspešnému uchádzačovi. 
 
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy o dielo. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné 
obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky bez udania dôvodu. 
 
 
 
 
V Sklenom, 15.06.2020 
 

 

 

                                                                                                        ............................................... 
Erika Lahutová 
starostka obce 
 
Prílohy: 

- výkaz výmer, technická správa 


