
VÝZVA 
na predkladanie ponúk v zákazke vykonávanej v zmysle § 155m ods. 13, 

v spojitosti s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých predpisov 
 

„OSVETLENIE  VIACÚČELOVÉHO  IHRISKA V OBCI  GYŇOV“ 
 

Druh zákazky: Uskutočnenie stavebných prác  

 

Verejný obstarávateľ: 

NÁZOV:   OBEC Gyňov 

SÍDLO:   Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov 

IČO:    00 324 159 

DIČ:    2021235953 

BANKOVÉ SPOJENIE: Prima Banka Slovensko a.s. 

ČÍSLO ÚČTU:  0493910001/5600 

KONTAKTNÉ MIESTO: Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov       

KONTAKTNÁ OSOBA:      Mgr. Denisa Vargová 

TELEFÓN:                            055/6999 119 

E-mail :                                  gynov@stonline.sk 

Adresa stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.gynov.ocu.sk  

 

Predmet zákazky 

 

1. Názov zákazky: „Osvetlenie Viacúčelového ihriska v obci Gyňov“ 

 

2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania služby: 

Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác zadávaná podľa § 9 ods. 9 a § 155m 

ods. 13 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Miesto poskytnutia služby: Obec Gyňov,  

 

3. Stručný opis zákazky: 

a) Verejný obstarávateľ vyhlasuje podlimitnú zákazku, predmetom ktorej je vykonanie 

stavebných prác - osvetlenie pre Viacúčelové ihrisko v obci Gyňov: 

 

- dodávka a montáž LED svietidla 50 W s P10   4 ks 

- stožiar STB 7-76 + svorkovnica + montáž   4 ks 

- kábel AYKY 4B16 + uloženie + montáž bez výkopu  70 m 

- pozinkovaná pasovina 30/4 na uzemnenie   150 kg 

- rozvádzač HR-600x400x210+pilier+montáž   1 ks 

- projektová dokumentácia     1 ks 

- revízna správa       1 ks 

 

 

      b) časové požiadavky: 

- Vykonanie diela je potrebné zabezpečiť do 15.07.2014 

        

 

http://www.gynov.ocu.sk/
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Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu 

a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve aj jej prílohe. Nie je prípustné rozdelenie 

predmetu zákazky.  

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 

predložené. 

 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  

 
4. Celkový rozsah zákazky: vykonanie stavebných prác osvetlenie Viacúčelového ihriska 

v obci Gyňov, dodanie tovaru a montáž osvetlenia. 

 

5. Trvanie zmluvy a lehota dodania: od 23. 05. 2014 – 15. 07. 2014 

 

6. Podmienky účasti 

Uchádzač predloží v ponuke doklad o tom, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo 

vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (fotokópia). 

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  - Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania 

Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá 

splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý 

predmet obstarávania.  T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za 

celý predmet obstarávania.  

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je 

potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len 

na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak 

uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným 

obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – 

vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor). 

 

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,-  € DPH) a upozorní na túto skutočnosť, 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 23.05.2014 o 12
00

 hod. 

Ponuky (na určenom tlačive príloha č. 1) spolu s dokladom o tom, že uchádzač je oprávnený 

uskutočňovať stavebné práce vo   vzťahu  k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač    

ponuku (fotokópia) musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom:  

 

„Osvetlenie Viacúčelového ihriska v obci Gyňov“ 

 „Neotvárať“. 

 

Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas stránkových hodín 

verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk na adresu: Obecný úrad v Gyňove, Čanianska 124/3, 044 14  Gyňov, 

Slovenská republika.    

Stránkové hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú: 

Pondelok: 8.00 - 12.00     12.30 - 15.00 

Utorok:    8.00 - 12.00     12.30 - 17.30 

Streda: 8.00 - 12.00     12.30 - 15.00 
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Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ 

Piatok:  8.00 - 12.00 

 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci 

termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný 

obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom 

a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne 

doručená verejnému obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky 

doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.  

 

9. Podmienky vyhodnotenia ponúk  

Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku 

vyhodnotenia.  

Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr do 

30.05.2014 a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto 

zákazke neuspeli.  

 

10. Ďalšie informácie 

Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31.12.2014.     

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené 

v tejto výzve. 

 

V Gyňove, 03.04.2014 

 

1 príloha  

 

 

                                                                                                       Mgr. Denisa Vargová                       

                                                                                                              starostka obce                                        

 

 

 

 

 

 

Výtlačok 1  tejto „Výzvy“ sa zverejňuje na www.gynov.ocu.sk, verejné obstarávanie dňa 

03.04.2014 

Výtlačok 2 tejto „Výzvy“ sa zverejňuje na úradnej tabuli dňa 03.04.2014 

Výtlačok 3 tejto Výzvy“ sa zakladá do spisu 
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Príloha č. 1 

PONUKA 
 uchádzača na predmet zákazky 

„„OSVETLENIE  VIACÚČELOVÉHO  IHRISKA V OBCI  GYŇOV“ 
 

Identifikácia dodávateľa: 

Názov dodávateľa:                                  ................................................ 

Sídlo dodávateľa:                                    ................................................ 

IČO:                                                         ............................................... 

DIČ:                                                         ............................................... 

IČ DPH:                                                   ............................................... 

Telefón: pevná linka ...............................mobil ..................................... 

Fax: .........................................................E-mail: .................................. 

Bankové spojenie:                                    .............................................. 

Č. účtu:                                                     .............................................. 

 

Stanovenie ponuky : 

- ponuková cena bude obsahovať všetky náklady spojené z plnením zákazky pri dodržaní 

   zákona o cenách 
 

 Cena za výkon diela 

Cena bez DPH 

 
 

Výška DPH (uchádzač, ktorí nie je platca 

DPH uvedie 0,– €) 
 

Cena vrátane DPH 

 
 

 

SOM  / NIE SOM PLATCOM DPH/ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za záujemcu ...................................................                   Dátum ............................. 

___________________________________ 

/* nehodiace sa prečiarknuť                                                                                           

 


