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Obec RAKOVEC NAD ONDAVOU 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Postup podľa ustanovení §117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Obec Rakovec nad Ondavou  

IČO: 00325708 

DIČ: 2020742537 

Kontaktná adresa: Obecný úrad Rakovec nad Ondavou, 072 03 Rakovec nad Ondavou 209  

Kontaktná osoba: MVDr. Peter Olejník, starosta obce  

Mobil: 0905826299 

E-mail: ocurakovec@gmail.com 

 

2. Názov zákazky: Parkovisko pri cintroríne v obci Rakovec nad Ondavou 

 
3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky  

Výstavba parkoviska pri cintroríne v obci Rakovec nad Ondavou. Parkovisko na verejnom 

priestranstve s 22 stojiskami pre osobné vozidlá s kolmým státim, s rozmermi 2,5 m x 5 m. Parkovisko 

z betónovej dlažby bude olemované betónovými obrubníkmi. Pod dlažbau bude spevnená plocha 

štrkodrvou a vibrovaným štrkom. Súčasťou parkovisku bude aj betónový oporný múrik so zábradlím 

výšky 90 cm. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky  45 000,- Eur 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky  do 31.10.2018 

6. Financovanie zákazky  

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov obce. Obec neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti 

30 dní od doručenia faktúry.  

7. Podmienky účasti  

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. f) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie 

podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu (kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo z obchodného 

registra).  

8. Obsah ponuky  

Ponuka musí obsahovať:  Ponuku – vyplnenú prílohu č. 1 k tejto výzve.  
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Obec RAKOVEC NAD ONDAVOU 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
 

 

9. Predkladanie ponúk  

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk, na kontaktnú e-mailovú adresu obce., 

poštou alebo osobne na sekretariát OcÚ. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, 

sa nebude vyhodnocovať.  

10. Lehota na predkladanie ponúk  

5  pracovných dní od odoslania výzvy, do 10.9.2018 do 15.00 hod. 

11. Lehota viazanosti ponúk  

30 pracovných dní od odoslania výzvy 

12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk  

Najnižšia cena s DPH.  

13.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk  

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 11.9.2018 o 10.00 hod. v zasadačke obecného 

úradu. 

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa 

umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. 

Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí.  

14. Vyhodnotenie ponúk sa riadi ustanoveniami § 53 zákona o verejnom obstarávaní.  

15. Ďalšie informácie  

Informácia o vyhodnotení ponúk bude zaslaná na e-mailové adresy uchádzačov. Proti rozhodnutiu 

obce o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je 

možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Prílohy: 1. Formulár Ponuka  

               2. Zadanie – rozpis prác 

 

 

V Rakovci nad Ondavou 30.8.2018 

 

 

                                                                                                                    ..........................................  

                                                                                                                                 starosta obce  



3 
 

 

 

Obec RAKOVEC NAD ONDAVOU 
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

 

 

Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk  

 

PONUKA 

NÁZOV ZÁKAZKY:  Parkovisko pri cintoríne Obce Rakovec nad Ondavou 

 

 Cena bez DPH v Eur DPH v % Cena s DPH v Eur 

 
Ponúkaná cena 

   

 

Sme / nie sme platiteľmi DPH. (nehodiace sa, škrtnite) 

 

Obchodné meno uchádzača: 

 

..................................................................................................................... 

 

Sídlo alebo miesto podnikania: 

 

...................................................................................................................... 

 

E-mailová adresa: ......................................................................................... 

 

Tel., mobil: .................................................................................................... 

 

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

 

 

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača: ............................................................................. 

                                                                                               meno, priezvisko, podpis 

 

 

 


