
 

            Obec Zavar  Výzva na predloženie ponuky 

 
Zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 

Názov organizácie:      Obec Zavar  

Adresa organizácie: Viktorínova 14, 919 26 Zavar 

Krajina:                         Slovenská republika 

IČO:                               00 313 203 

DIČ: 2021175761 

V zastúpení: Bc. Lukáš Sochor, starosta obce 

Internetová adresa organizácie (URL):  www.zavar.sk 

 

Kontaktná osoba:           Ing. Natália Krajčovičová 

Telefón:  +421 911 597 120 

E-mail: krajcovicova.ocuzavar@gmail.com 

 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy. 

 

II. OPIS 
 

Názov zákazky: Zvýšenie viditeľnosti priechodu pre chodcov na Hlavnej ulici, Zavar cesta III/1337, 
kkm 18,416 

 

Druh zákazky: Stavebné práce  

 
Hlavné miesto poskytovania prác: Obec Zavar 

 

NUTS kód:  SK010 

 

Stručný opis zákazky: 
 
Predmetom zákazky je vyhotovenie osvetlenia priechodu pre chodcov vrátane káblovej zemnej elektro 
prípojky. 
 
 

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
 

Možnosť predloženia ponuky:  Iba na celý predmet zákazky. 

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie. 

 

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

http://www.zavar.sk/
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Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 16 000,- EUR 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  Dátum:  04.08.2020 
 

 Čas: 9:00 hod.  
 

Ponuky musia byť doručené elektronicky (e-mailom) alebo vytlačené, na adresu a kontaktné miesto 
uvedené v bode I. tejto výzvy. 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.08.2020 

 

 

IV. OBSAH PONUKY 
 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 
1. Nacenenie celkovej ceny za celý predmet zákazky   
 
2. Vyplnený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy alebo zaslaná 

cenová ponuka. 

 

 

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižší súčet cien za jednotkové ceny v zmysle predmetu 
zákazky. 

 

VI.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
 

Termín realizácie diela:   

August – September 2020. 

 

Typ zmluvy: Výsledkom prieskumu trhu bude Zmluva o dielo 

 

Obchodné podmienky: Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na 
základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa 
doručenia daňového dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.  

 

Verejný obstarávateľ prijme ponuku uchádzača, ktorý sa umiestni prvý v poradí podľa Kritérií  
na  vyhodnotenie ponúk. 

 

Ostatné: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci tohto prieskumu trhu 
alebo zrušiť prieskum trhu pokiaľ sa zmenili okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu vyhlásený. 
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Dátum začiatku prieskumu trhu:  27.07.2020 

 

Príloha č. 1:  

Návrh na plnenie súťažných kritérií 
 

Predmet zákazky: Zvýšenie viditeľnosti priechodu pre chodcov na Hlavnej ulici, Zavar cesta 
III/1337, kkm 18,416 

 

Verejný obstarávateľ: 

Obec Zavar 

Viktorínova 14, 919 26 Zavar 

 
 

Súčet jednotkových cien bez DPH  

DPH 20 %  

Súčet jednotkových cien s DPH  

 

Súťažné kritérium 

 

Názov a sídlo uchádzača: 

 

 

Štatutárny zástupca uchádzača: 

 

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


