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Výzva na predkladanie ponúk 

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov:  Obec Soblahov 

IČO:  00311987 

Sídlo:  Soblahov 470, 913 38 Soblahov 

Kontaktná osoba :  Marian Hudec, starosta 

Telefón :  0326528705, 0905428220 

Elektronická pošta:  soblahov@soblahov.sk  

Internetová adresa:  www.soblahov.sk  

 

2. Predmet zákazky  

Realizácia stavebných prác  

 

3. Názov predmetu zákazky  

Rekonštrukcia plochej strechy – šatne futbalový štadión Soblahov – havarijný stav 

  

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti  

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.  

 

5. Opis predmetu zákazky 

Predmet zákazky je realizácia stavebných prác havarijného stavu - Rekonštrukcia plochej strechy 

– šatne futbalový štadión Soblahov. 

Všetky podrobnejšie informácie k realizácii obsahuje Príloha č. 1 Výzvy. 

Vzhľadom na požiadavky stavebných prác sa odporúča obhliadka na mieste spolu s posúdením 
technického riešenia. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť vopred. 
Kontaktná osoba: Marian Hudec, starosta obce, tel.č. 0905428220. 

 
Vyhotovenie musí byť v zmysle platných STN a bezpečnostných predpisov. 
 
Požadovaná záruka: 10 rokov 
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6. Miesto dodania predmetu zákazky  

Obec Soblahov , areál OŠK, parc. č. 4607/8, 9, Soblahov 650 

 

7. Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky  

Predpokladané ukončenie dodávky:  30.6.2019 

 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov Obce Soblahov. 

 

9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum:  11.3.2019   čas:  9:00 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  

adresa verejného obstarávania uvedená v bode 1. 

 

10. Spôsob predkladania ponúk  

Elektronickou poštou na soblahov@soblahov.sk, poštou na adresu verejného obstarávateľa 

uvedenú v bode 1. alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa na tejto adrese. Ponuky 

budú predkladané v  slovenskom jazyku a v Eur spolu s DPH. Uchádzač obálku s ponukou označí 

heslom „ Rekonštrukcia plochej strechy – šatne futbalový štadión Soblahov – havarijný stav.“  

 
11. Podmienky vyhodnotenia ponúk  

• vyhodnotenie ponúk bude neverejné ustanovenou komisiou  

• Vyhodnotenie  ponúk  sa  uskutoční  po  uplynutí  lehoty  na predkladanie  ponúk.  Po  
vyhodnotení  ponúk  bude  všetkým  uchádzačom,  ktorí  predložili ponuku  zaslané  
oznámenie  o výsledku  vyhodnotenia  ponúk.  Uchádzačovi,  ktorého  ponuku verejný 
obstarávateľ prijme, bude odoslané oznámenie o jej prijatí. 

• Komunikácia s uchádzačmi bude realizovaná prostredníctvom emailu. 
 

12. Kritéria na hodnotenia ponúk  

Jediným kritériom je najnižšia cena v EUR s DPH.  

 

13. Lehota viazanosti ponúk  

30.6.2019 
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14.  Ďalšie informácie  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prieskum trhu aj bez uvedenia dôvodu 

zrušiť, o čom upovedomí uchádzačov.  

Realizácia prác bude na základe objednávky. 

 

V Soblahove, dňa 1.3.2019 

 

 

 

 

                       ...................................................... 
               Marian Hudec  
         starosta obce  

 

 

Príloha č. 1 – podrobnejšie informácie 


