
 

 

OBEC  JÁNOVCE 

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky  
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) ZVO 

Názov: Obec Jánovce 

Sídlo:  Jánovce č. 248, 059 13 Jánovce  

IČO: 00326259 

Zastúpený:  Jozef Kacvinský, starosta 

Kontaktná osoba poverená realizáciou verejného obstarávania: Ing. Monika Ivanová 

Adresa: ABIZ, s.ro., Hraničná 4716, 058 01 Poprad 

Telefón: 0907 353 952 

Elektronická pošta: abizsro@gmail.com 

 

2. Predmet zákazky:  uskutočnenie stavebných prác s názvom: „Úprava plôch okolo Kultúrneho 

domu Jánovce“ 

CPV: 45000000-7, 45233250-6  

 

3. Hlavné miesto poskytnutia služby: intravilán obce Jánovce, okolie kultúrneho domu. 

 

 

4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom v lehote viazaností 

ponúk. 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 36 114,02 bez DPH 

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky:  

Úprava okolia kultúrneho doku (ďalej len KD) bude pozostávať z: 

- úpravy plochy zo severnej strany objektu, t.j. medzi budovou KD a jestvujúcim svahom, kde sa 

navrhuje vybudovanie prepojenia MK s tým, že v mieste rozšírenia bude možnosť odstavenia 

osobných vozidiel 

- vybudovania plochy pre peších pred hlavným vstupom a spevnenia plochy pre kontajner z vých. 

strany KD 

- vybudovania chodníka z južnej strany KD, kde sa výhľadovo počíta so zrušením jestvujúcich 

bet. schodov a ich nahradením oceľovými schodmi.(Výmena schodov nie je predmetom tejto 

PD) 

- realizácie vsakovacej drenáže, do ktorej budú napojené jestv. strešné zvody, teraz  na terén 

- realizácie konečných úprav, pozostávajúcich zo zriadenia parkového trávnika  

 



7. Predpokladaná lehota dodania predmetu zákazky (lehota na uskutočnenie stavebných prác 

alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy): do 1 miesiaca od podpisu zmluvy 

o dielo. 

 

 

8. Spôsob predloženia cenovej ponuky: 

V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení (zákon č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov):  

- cena predmetu zákazky bez DPH  

- DPH  

- Cena predmetu zákazky s DPH  

 

Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet zákazky sa uvedie na základe vlastných 

výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom 

zákazky. V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a 

riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s 

plnením predmetu zákazky.  

Ak oslovený záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 

informácie ponukovej cene. 

 

 

9.  Ponuku – návrh na plnenie kritérií žiadame predložiť:  

Lehota predloženia ponuky: do 14.10.2016 do 14.00 hod. 

V prípade doručenia ponuky v tlačenej podobe, na adresu kontaktnej osoby verejného 

obstarávateľa: ABIZ, s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad 

V prípade doručenia ponuky v elektronickej podobe, na e-mailovú adresu: abizsro@gmail.com  

 

 

10. Kritériá vyhodnotenia ponúk: najnižšia cena predmetu zákazky s DPH, resp. konečná cena 

na celý predmet zákazky. 

Najnižšia ponuková cena spolu s DPH 20%, resp. konečná cena, v porovnaní s ponukovými 

cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude podklad pre určenie úspešného 

uchádzača. 

 

11. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 

zákazky. 

 

12. Variantné riešenia: nepripúšťajú sa pri predmete zákazky.   

 

13. Pokyny na zostavenie ponuky: 
- Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej alebo elektronickej forme. 

- Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského 

jazyka alebo v českom jazyku. 

- Ponuka môže byť doručená osobne, prostredníctvom doručovateľských firiem, alebo e-mailom 

a to v lehote na predkladanie ponúk. 

Pozn.: potencionálny uchádzač vyplní priloženú Návratku, viď. Príloha č.1 tejto výzvy. Ocenený 

výkaz bude až prílohou ku Zmluve o dielo s úspešným uchádzačom. 

 

 

mailto:abizsro@gmail.com


Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

- Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, 

telefón, e-mail - tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy). 

- Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  –  ponuková  cena v EUR 

bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH - zmysle návratky na vyplnenie (tvorí prílohu č. 1 tejto 

výzvy). 

 

14. Lehota viazanosti ponúk: do 31.10.2016  

 

15. Financovanie predmetu zákazky: Zo zdrojov verejného obstarávateľa 

 

 

Príloha č. 1 – Návratka – cenová ponuka 

Príloha č. 2 – výkaz výmer 

Príloha č. 3 – projektová dokumentácia 
 

Vopred Vám ďakujem za predloženie ponuky 

 

S pozdravom 

 

 

 

Jozef Kacvinský 

     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

  



NÁVRATKA 

 
Obchodné meno a sídlo vyzvaného subjektu 

 

 
 

 

Obec Jánovce 
Jánovce č. 248, 

059 13 Jánovce 

Splnomocnená osoba na ver. obstarávanie: 

Ing. Monika Ivanová, ABIZ s.r.o.  

Hraničná 4716, 058 01 Poprad 

 

 

VEC:  Predloženie cenovej ponuky – odpoveď 

 

 

Predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác  

 

Názov zákazky: „Úprava plôch okolo Kultúrneho domu Jánovce“ 

 

Ďalšie identifikačné údaje uchádzača: 

IČO: 

DIČ:    

IČ DPH: 

Tel./e-mail. 

 

 

 
Návrh plnenia kritéria: 

Názov kritéria Cena bez DPH Výška DPH Návrh na plnenie kritéria – 

navrhovaná cena v EUR s DPH 

Cena za predmet zákazky       

  

 

„Nie som platcom DPH“.   ( V prípade platcu DPH – prečiarknuť! ) 
 

 

 

Miesto a dátum: 

 

 

 

 

     ..................................................................................... 
     [doplniť titul, meno, priezvisko, podpis oprávnenej osoby] 

 


