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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní 

zákazka s nízkou hodnotou  

 
Realizácia drenáže a spevnených vonkajších plôch  

pri novostavbe „Dom poslednej rozlúčky“ v Okružnej 

 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

 Názov:  Obec Okružná 

 Sídlo:   Okružná 15, 082 12  Kapušany 

 Kontaktná osoba:  Mgr. Pavol Lackanič, starosta obce 
 IČO:   00 327 522 

 DIČ:   2021225635 

 Tel. kontakt:  051/7942170, 0940 800 005 

 E-mail. adresa: obec.okruzna@gmail.com    

 

2. Identifikácia predmetu obstarávania 
Predmetom zákazky sú činnosti súvisiace s realizáciou drenáže (odvodnenia) a vonkajších 

spevnených plôch pri novostavbe „Dom poslednej rozlúčky“ v Okružnej (na miestnom cintoríne).  

 

3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky 
 4826,61,- EUR bez DPH. 

 

4.  Podmienky predloženia cenovej ponuky:                   
Predloženia cenovej ponuky: 18.09.2014 do 15.00 hod. 

    osobné doručenie – v pracovnej dobe (7-15.00 hod.) 

Otváranie obálok:  18.09.2014 o 16.00 hod. bez účasti uchádzačov 

Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom:  03.10.2014 
 

 

Jednotliví uchádzači predložia k cenovej ponuke aj doklad o oprávnení poskytovať službu  

(neoverená kópia, resp. internetová kópia výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra).  

Uchádzači predložia ponuku v písomnej (listinnej) forme v štátnom jazyku (slovenskom) a v 

lehote na predkladanie ponúk. Miesto realizácie je možné obhliadnuť pred podaním cenovej 

ponuky. Povinnou prílohou cenovej ponuky je vyplnený, opečiatkovaný a podpísaný výkaz – 

výmer (tzv. slepý rozpočet), ktorý obstarávateľ všetkým uchádzačom ponúkne v digitálnej 

podobe. Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky a označenie 



Obec OKRUŽNÁ 
 

           Obecný úrad Okružná, Okružná 15, 082 12  
                       

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tel./fax:                      E-mail: obecokruzna@azet.sk    IČO: 00327522       Bankové spojenie:  

051/7942170               Internet: www.okruzna.sk                 DIČ: 2021225635              Prima banka Prešov 
                                                                                          č.ú.: 8819553005/5600  

„SÚŤAŽ – Realizácia drenáže a vonkajších spevnených plôch pri Dome poslednej rozlúčky – 
NEOTVÁRAŤ !“.  
 

Uchádzač uvedie konečnú cenu v členení:  cena v  EUR bez  DPH, hodnota DPH, cena vrátane 

DPH.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na to v ponuke.  

 

6.  Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky: 

 Názov:  Obec Okružná 

 Sídlo:   Obecný úrad Okružná, Okružná 15, 082 12  Kapušany 

 Kontaktná osoba:  Mgr. Pavol Lackanič,  starosta obce 
 

Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne počas pracovných dní 

v čase 7.00-15.00 hod.  

 

7. Kritérium hodnotenia:  
Kritérium na vyhodnotenie je najnižšia cena, uvedená uchádzačom v EUR bez DPH. Cenovú 

ponuku uchádzača s najnižšou cenou verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný 

obstarávateľ takúto ponuku prijme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného 

obstarávania neuspeli.  

 

8. Ostatné informácie: 
S výhercom bude uzatvorená zmluva  v lehote viazanosti ponúk, ktorej neoddeliteľnou prílohou  

bude výhercom predložená cenová ponuka.     

 

 

 

 

 

 

 

 

         ––––––––––––––––––––– 

              Mgr. Pavol Lackanič     

                    starosta obce 

 

 

 

 
 

Prílohy: 

• Výkaz – výmer prác k predmetu obstáravania (tzv. slepý rozpočet) v digitálnej podobe 

(Excel) 

• Projekt na vonkajšie spevnené plochy (pdf) 


