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 Vec:  Verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov - výzva na predloženie ponuky 
a zaslanie súťažných podkladov. 

 
 Obec Soblahov, Soblahov 470, 913 38 Soblahov, IČO: 00311987, ako verejný 
obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Vás vyzýva 
v súlade s § 117 zákona na predloženie ponuky na predmet zákazky „Oprava chodníkov v 
obci Soblahov“ (zákazka na uskutočnenie stavebných prác). 
 

A) Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je uskutočnenie nasledovných stavebných prác: 
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác akcie - Oprava chodníkov v obci 
Soblahov. Jedná sa o realizáciu dvoch stavieb: 
a) „Oprava chodníka v obci Soblahov“, v zmysle projektu pre ohlásenie stavebných úprav 
„Oprava chodníka v obci Soblahov“, ktorý vyhotovila ARCHINOVA, s. r. o., Legionárska 
6419, 911 01 Trenčín v novembri 2021 a 
b) „Oprava chodníka v obci Soblahov, po otoč“, v zmysle projektu pre ohlásenie stavebných 
úprav „Oprava chodníka v obci Soblahov, po otoč“, ktorý vyhotovila ARCHINOVA, s. r. o., 
Legionárska 6419, 911 01 Trenčín vo februári 2022. 
Pokyny pre uchádzačov, kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, opis 
predmetu zákazky, spôsob určenia ceny a obchodné podmienky uskutočnenia stavebných 
prác sú obsahom Prílohy č. 1 tejto výzvy – Súťažné podklady. 
 

B) Postup verejného obstarávania: 
Zákazka podľa 117 zákona. 
 

C) Predpokladaná hodnota zákazky: 
132 161,95,- € bez DPH. 
 

D) Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuky je potrebné doručiť do 28.03.2022 do 09.00 hod. na adresu: Obec Soblahov, 
Obecný úrad Soblahov, Soblahov 470, 913 38 Soblahov, Marian Hudec, starosta obce. 
 

S pozdravom 
 
 
 

Marian HUDEC 
starosta obce 
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