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                         Výzva na predloženie cenovej ponuky 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Obec Šalgočka 

Adresa: Obecný úrad Šalgočka č.135, 925 54 Zemianske Sady 

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa (URL): www.salgocka.sk 

 

Kontaktné miesto: Obec Šalgočka 

Šalgočka č.135 

   925 54  Zemianske Sady 

Kontaktná osoba: Helena Mesárošová 

Telefón: 0915 890 154 

E-mail: obecnyurad@salgocka.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

Odstránenie starej enviromentálnej záťaže v obci Šalgočka  

3. Opis predmetu zákazky: 

1. Čistenie plochy od starej skládky odpadov – triedenie rôznych druhov odpadov betón, plast, drevo 

a zmesový odpad. 

3. Odvoz , uloženie odpadov a zeminy na skládku Komplex odp. spoločnosť Pusté Sady 

2. Zemné práce pri úprave terénu –  rekultivácia terénu, 

3. Sejba lúčnej trávy  - vytvorenie lúky 

  

4. Miesto a termín dodania predmetu zákazky : 

Miesto: Obec Šalgočka č.135 

termín dodania: od podpisu zmluvy a vystavenia objednávky do 30 dní. 

 

5. Komplexnosť dodávky : 

uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 5 500 € s DPH  

 

7. Lehota na predkladanie ponúk : 

Do 25. 05 .2015 do 12.00 hod. na adresu: Obec Šalgočka, Šalgočka č.135, 925 54  Zemianske 

Sady, poštou, alebo osobne v uzavretej obálke označenej: SÚŤAŽ „NEOTVÁRAŤ’’ –  

Odstránenie starej enviromentálnej záťaže v obci Šalgočka  
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8.  Otváranie obálok a vyhodnocovanie ponúk  :  

Dňa 26. 05. 2015 o 18.00 hod. na adrese: Obec Šalgočka, Šalgočka č.135, 925 54  Zemianske 

Sady – v kancelárii starostky obce. 

 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.  

Splatnosť faktúry do 60 dní odo dňa doručenia. Faktúru možno vystaviť po prevzatí zákazky 

starostom obce. 

 

10. Podmienky účasti uchádzačov: 

Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného 

alebo obchodného registra 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti: 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 

ods. 1 písm. f) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu, podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie podmienky uchádzač preukáže doklad 

(kópia) o oprávnení dodávať tovar podľa § 26 ods. 2 písm. e) alebo dokladom o zapísaní  

v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, v ktorom musí byť zapísaný 

predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie tovaru, prípadne súvisiacich služieb 

alebo prác, ak sú na dodanie tovaru potrebné. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov 

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklad požadovaný podľa § 26 ods. 2 

zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením kópie platného potvrdenia o jeho 

zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

11.  Ďalšie požiadavky na obsah ponuky: 

 - samostatný list, na ktorom je uvedené plnenie stanoveného kritéria. List musí byť 

opečiatkovaný a podpísaný. 

Všetky doklady musia byť predložené s štátnom jazyku. 

 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk : 

najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH 

(ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v ponuke)  

 

13. Ďalšie informácie : 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 

nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy , 

ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

Pre všetky prípadné požiadavky uvedené v tejto Výzve na predloženie cenovej ponuky, ktoré 

sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli 
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uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu požiadavky a akceptujú sa 

ako tieto tak aj ekvivalentné. 

 

 

 

 

 

V Šalgočke dňa 18. 05. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Helena Mesárošová 

  starostka obce Šalgočka 


