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Výzva na predloženie ponuky 
    

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov:   Obec Košúty                IČO: 00306045 
Kontaktná osoba:  Mgr. Zdenka Mačicová - starostka DIČ: 2021153585 
S í d l o 
Obec (mesto):   Košúty     PSČ: 925 09 
Ulica:         Číslo: 20 
Telefón:  031/784 9130     Fax: 031/784 9133 
Elektronická pošta:  ou.kosuty@stonline.sk 
Internetová adresa:  www.kosuty.sk 
 

2. Adresa a kontaktné miesto na ktorej možno získať doplňujúce informácie: 
Názov: Ladislav Bús 
Kontaktná osoba:  Ladislav Bús 
Adresa: 925 04 Tomášikovo 221 
Telefón: 0903 982 375 
Elektronická pošta: bus@realmail.sk 
 

3. Adresa a kontaktné miesto na ktoré treba doručiť ponuku: uvedené v bode 2 tejto výzvy 
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

4. Druh zákazky: Stavebné práce 
 

5. Názov zákazky: Rekonštrukcia obecného úradu Košúty 
 

6. Opis zákazky:  
V rámci rekonštrukcie Obecného úradu Košúty budú vykonané bežné stavebné práce.  
Podrobný opis zákazky je v prílohe výzvy. (Textová a výkresová časti projektu stavby). 
 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet: 45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov    

                  

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 78 tis. eur bez DPH 
 

8. Miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Košúty 
 

9. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie 
 

10. Možnosť predloženia variantných riešení: nie 
     

11. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác:  
max. 18 mesiacov od odovzdávania staveniska 

 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa  uvádzajú:  
Predmet zákazky sa bude realizovať v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, im-
plementované prostredníctvom osi 4 Leader. Financované bude z Európskeho poľnohospo-
dárskeho fondu pre rozvoj vidieka, štátneho rozpočtu SR a z rozpočtu verejného obstarávate-
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ľa. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude 
realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. 
Lehota splatnosti faktúr bude stanovená podľa podmienok zmluvy o pridelení nenávratného fi-
nančného príspevku (ďalej len NFP), ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s Pôdohospodárskou 
platobnou agentúrou (PPA), požaduje sa minimálne 90 dní od vystavenia faktúry. Zmluva na-
dobudne účinnosť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ získa finančné prostriedky z uvede-
ných zdrojov.  
 
 

13. Pokyny k predloženiu ponuky: 
 Predložená ponuka musí obsahovať: 
 - cenovú ponuku na celý predmet obstarávania podľa prílohy č.2 - výkaz výmer 
 - cenovú ponuku na oprávnené náklady stavby podľa prílohy č.3 – výkaz výmer 
 - návrh zmluvy o dielo podľa prílohy č. 4 
 - fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce 

 
14. Lehota na predkladanie ponúk: 16.3.2011, 12:00 hod.  

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť  

- adresa uvedená v bode 2 tejto výzvy 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:  

 „Cenová ponuka – Rekonštrukcia obecného úradu Košúty“- Neotvárať ! 
 

15. Vyhodnotenie ponúk: 
 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 16.3.2011 o 13:15 hod. na adrese uvedenej v bode 2 
tejto výzvy. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámené uchádzačom. 

                                                                                                          

16. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena 
           

17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.12.2011    
 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania ok-
rem dôvodov uvedených v § 46 zák. č. 25/2006 Z. z. aj v prípade, ak najnižšia cenová ponuka 
prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie 
predmetu obstarávania.  
V prípade neposkytnutia dotácie od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Sloven-
skej republiky prostredníctvom PPA verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od 
zmluvy bez finančných nárokov zhotoviteľa.  
.  


