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Prieskum trhu pre jednoduchú zákazku  – výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

OBEC HLADOVKA 

podľa § 9 ods. 9  zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vykonáva prieskum trhu pre stavebnú  činnosť: 

„Oprava omietky na telocvični a priľahlých kulturných priestoroch“ 

pre projekt s názvom: “Kultúra so športom – ruka v ruke, pod jednou strechou” schváleného v 

rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, číslo projektu: 

PL-SK/ZA/IPP/III/122 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie   Obec Hladovka 

IČO:    00314480 

Sídlo organizácie :                     Hladovka 45, 027 13 Hladovka 

Kontaktné miesto:                      Hladovka 45, 027 13 Hladovka 

Kontaktné osoby:  Mária Kendralová 

Telefón :   043/539 77 02 

E-mail:    ocuhladovka@orava.sk 

2.  Druh zákazky: 

Jednoduchá zákazka podľa § 9 ods.9 uskutočnenie stavebných prác zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

3. Názov zákazky: 

Oprava omietky na telocvični a priľahlých kultúrnych priestoroch  pre projekt s názvom: 

“Kultúra so športom – ruka v ruke, pod jednou strechou” schváleného v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  11 196,95 EUR s DPH 

5. Obsah predmetu zákazky:  

Oprava omietok váp.st.člen.1-2 hladkých 30%     výmera    681,960 m ²  

Oprava omietky soklov 10 % marmolit                                   46,073 m² 

Náter fasádny akrylátový Rudicolor                                       681,960 m² 

Penetračný náter                                                                      681,960 m² 

Odstránenie náterov zo stolárskych stien oškrabaním            237,580 m² 

Opr.náterov stolár.výrobkov syntet. dvojnásobné              237,580 m² 

Príloha: výkaz-výmer 

6. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Nie 

7.Trvanie a rozsah zákazky: 25.04.2014 - 31.05.2014 na základe objednávky. 

8.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: z vlastných zdrojov verejného 

obstarávateľa,  splatnosť faktúr 14 dní. 
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9.Uchádzač predloží v ponuke: 

- Identifikačné údaje uchádzača 

- Návrh na plnenie kritérií: celková cena vrátane DPH ( u neplatiteľov DPH cena celkom)   

  vypracovaná v zmysle výkazu výmer 

10. Kritéria  na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: najnižšia cena 

Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena 

celkom). 

Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu  celkovú cenu 

vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných  uchádzačov sa stanoví  podľa  

výšky ponukových cien. 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 

Do 24.04.2014 do 13.00 hod. 

12.  Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Ponuky sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku:  

elektronicky na adresu: ocuhladovka@orava.sk, 

poštou, alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Kritérium:  najnižšia cena včítane DPH ( u neplatiteľov DPH cena celkom) 

14. Vyhodnocovanie ponúk:  

Dňa 25.04.2014 o 19.30 hod  

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného  

  obstarávateľa podrobne stanovených v tejto výzve. 

- náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške. 

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku  v prípade , že 

   predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného  obstarávateľa, alebo  inak    

   nevýhodné pre verejného obstarávateľa. 

- typ zmluvy: v zmysle obchodného zákonníka 

- v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne súčinnosť pri uzatvorení zmluvy, verejný obstarávateľ si  

  vyhradzuje právo  uzatvoriť zmluvu s uchádzačom , ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.  

 

V Hladovke: 16.04.2014 

 

S úctou 

 

 

      

        Mária Kendralová 

                                                                                                         starostka obce 
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