
  

 

 Obec Dubová  

Obecný úrad, Hlavná 39, 900 90 Dubová 
 

 

     

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

na dodanie služieb pri realizácii výstavy: „Cesty Vincenta Šikulu“, zákazka zadávaná 

postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v zmysle Smernice č.12 

obce Dubová o verejnom obstarávaní (ďalej len „Smernica“): 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov: Obec Dubová 

Sídlo: Hlavná 39, 900 90 Dubová 

IČO: 00304735 

Kontaktná osoba: Ľudovít Ružička, starosta 

Tel.: 0911 918 939 

Elektronická pošta: starosta@dubova.sk 

Internetová adresa: www.dubova.sk  

 

2. Názov zákazky: 

 

Výstava „Cesty Vincenta Šikulu“ 

 

3. Druh zákazky: 

 

Zákazka na poskytnutie služieb s nízkou hodnotou. 

Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky podľa bodu 6 tejto Výzvy bude Obec pri 

obstarávaní zákazky postupovať v súlade s ustan. § 117 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle čl. IV, bod 7.2. 

Smernice č. 12 obce Dubová o verejnom obstarávaní (ďalej len „smernica“). 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

 

Táto zákazka sa vzťahuje na poskytnutie služieb v rozsahu služieb špecifikovaných v článku 

II navrhovanej Zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy a ktorá bude uzatvorená s 

úspešným uchádzačom. 

 

5. Miesto poskytovania predmetu zákazky: 

 

Výstavná sieň Univerzitnej knižnice Bratislava, Michalská 1 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 7890,- Eur bez DPH počas celej doby trvania zmluvy.  

 

 

http://www.dubova.sk/


7. Trvanie zmluvy: 

 

Zmluva o dielo bude uzatvorená na dobu určitú, a to do splnenia všetkých práv a povinností 

zmluvných strán zo Zmluvy o dielo vyplývajúcich, pričom dielo bude vykonané najneskôr do 

5.12.2016 

 

8. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť: 

 

Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku.  

 

9. Obsah ponuky: 

 

Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

- Identifikačné údaje uchádzača,  

- Uchádzačom ponúknutá cena bez DPH v nasledovnom členení: 
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- Uchádzač, ktorý je platca DPH uvádza cenu v členení cena bez DPH, sadzba a výška 

DPH a cena s DPH, 

- Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke upozorní, 

- Návrh ceny za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady spojené s predmetom zákazky 

v súlade so Zmluvou, 

- Dátum a podpis uchádzača.  

 

10. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk: 

 

a) Lehota na predkladanie ponúk: do 4.11.2016  čas: do 12.00 hod. 

b) Ponuky je možné predložiť:   

-  elektronicky, emailom na: starosta@dubova.sk 

- osobne do podateľne obstarávateľa 
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

 

mailto:starosta@dubova.sk


 

11. Kritéria vyhodnotenia cenových ponúk: 

 

Kritériom vyhodnotenia ponúk uchádzačov bude najnižšia cena ponúknutá uchádzačom za 

poskytnuté služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky. 

 

12.  Požadované doklady:  

 

Úspešný uchádzač je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o 

vyhodnotení ponúk doručiť verejnému obstarávateľovi: 

 

- Doklad o oprávnení poskytovať služby podľa Zmluvy (doklad o oprávnení podnikať) 

v podobe výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu. Dokument môže 

byť úradne neoverená kópia. 

- Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 

sociálne poistenie  a príspevkov na dôchodkové sporenie. 

-  

13. Ďalšie podmienky a informácie: 

 

Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

 

- návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší, ako je stanovený finančný limit podľa 

bodu 6. tejto Výzvy, 

- nebude predložená žiadna ponuka, 

- predložená ponuka nebude zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto výberové konanie. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným 

uchádzačom/uchádzačmi v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia tejto výzvy 

nemohol predvídať, ako si aj vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak predložené 

cenové ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa a ak budú vyššie, 

ako je výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Všetky náklady 

spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač. 

 

 

V Dubovej, dňa 31.10.2016 

 

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

..................................................................... 

Anežka Kyrinovičová 

 

_____________________________ 

              Verejný obstarávateľ 

                    Obec Dubová 

           Ľudovít Ružička, starosta 
 


