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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: Veďme deti k športu 

 
3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky  

Zostava detskéa a cvičiace ihrisko: váhadlová hojačka /drevená s pevnou konštrukciou/, kombinovaná 

hracia zostava /hojdačka, preliezka a šmýkačka, drevená s pevnou konštrukciou/, 2 kusy workoutovej 

posilňovacej zostavy na posilňovanie svalstva celého tela /drevené s kovovou konštrukciou/, montáž a 

doprava 

4. Predpokladaná hodnota zákazky  7 500,- Eur bez DPH 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky  do 15.12.2019 

6. Financovanie zákazky  

Zákazka bude financovaná z dotácie z Ministersva vnútra v oblasti prevencie kriminality zo štátneho 

rozpočtu a z vlastných zdrojov obce. 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:  Cenovú ponuku.  

 

9. Predkladanie ponúk  

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

poštou alebo osobne na Obec Rakovec nad Ondavou. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na 

predkladanie ponúk, sa nebude vyhodnocovať.  
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10. Lehota na predkladanie ponúk  

Do 28.10.2019 do 12.00 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 29.10.2019 o 14.00 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.  

 

V Rakovci nad Ondavou 7.10.2020 

                                                                                                              

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

                                                                                                                                 starosta obce  

 


