
1 | S t r a n a  

 

 Obec Malá Čierna 

Telefón:                                                                              e-mail: malaciernaobec@azet.sk 
041/5422093  www.malacierna.sk 
                                     
 

Dňa: 09.11.2017 
  

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa zákona 343/2015 Z.z o verejnom 
obstarávaní 

 
Verejný obstarávateľ  týmto vykonáva  prieskum trhu pre Zákazku s nízkou hodnotou na 

tovary a služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu podľa zákona 343/2015 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre : 

 
„REKONŠTRUKCIA ROZHLASU“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie   Obec Malá Čierna 
IČO:    00632716 
Sídlo organizácie :     Obec Malá Čierna, Obecný úrad č. 55,  
     015 01 pošta Rajec 
Internetová adresa:   http://www.malacierna.sk 
Kontaktné miesto:  Obec Malá Čierna, Obecný úrad č. 55,  
     015 01 pošta Rajec 
Kontaktné osoby:  Jaroslav Koleda, starosta obce 
Telefón :   +421 (0)41 5422093 
e-mail:    malaciernaobec@azet.sk 
 
2.  Druh zákazky: 
Prieskum trhu pre zákazku 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 (ďalej len zákon).CPV: 32200000-5 Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, 
rádiotelegrafiu, rozhlasové a televízne vysielanie 
 
3. Názov zákazky: „Rekonštrukcia rozhlasu“ 
 
4. Obdobie trvania zmluvy:  12/2017  
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:  10 460,62,- EUR bez DPH. 
 
6. Obsah predmetu zákazky:  
 
Obsahom predmetu zákazky je rekonštrukcia obecného rozhlasu v zmysle výkazu výmer, 
ktorý je uvedený v Prílohe č, 1 a ktorý je pre uchádzačov záväzný. Uchádzači sa v cenovej 
ponuke nesmú odchýliť od položiek zadaných v rámci Prílohy č. 1. 
 
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom obhliadku miesta po predchádzajúcej dohode 
so starostom obce. 
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7.Hlavné podmienky financovania:   
 
1. Splatnosť faktúr 14 dní. 
2. Verejný obstarávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok.  
 
8. Podmienky účasti uchádzačov: 
 
1. Uchádzač predloží cenovú ponuku v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy. Táto cena 

zahŕňa všetky náklady dodávateľa, spojené s realizáciou diela. Verejný 
obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že nebude uhrádzať dodávateľovi nijaké 
ďalšie výdavky, ktoré nie sú zahrnuté do cenovej ponuky. 

2. Úspešný uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky    
( kópia výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného registra). Doklad je 
úspešný uchádzač povinný predložiť pred podpisom zmluvy. V prípade 
nepredloženia dokladu je to zo strany verejného obstarávateľa dôvod na 
neuzatvorenie zmluvy s uchádzačom. 

3. Uchádzač musí v cenovej ponuke jasne uviesť celkovú cenu za predmet zákazky.  
4. Uchádzač predkladá cenovú ponuku v hodnote s DPH. Ak nie je platcom DPH, je 

povinný to uviesť v cenovej ponuke. 
5. Uchádzač predložením cenovej ponuky vyjadruje, že nacenil všetky položky, ktoré 

sú zadané v rámci Prílohy č. 1. 
 
9. Miesto dodania:  
1. Obec Malá Čierna. 

 
10. Cena: 
1. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou diela. 
2. Predložená cenová ponuka úspešného uchádzača predstavuje konečnú cenu.  

 
11. Variantné riešenia: neumožňuje sa  
 
12. Lehota na predkladanie ponúk: 

 
--- do dňa 15.11.2017 do 13.00 hod. --- 

 
Ponuky predložené po tejto lehote nebudú v hodnotiacom procese akceptované. 

 
13.  Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť 
 

1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla 
verejného obstarávateľa . 

2. Uchádzač  vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

➢ adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy 
➢ adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania), 
➢ označenie „verejná súťaž - neotvárať“. 
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14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
1. Kritérium: najnižšia konečná cena za predmet zákazky. 
2. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na to v ponuke upozorní verejného 

obstarávateľa. 
 

 
15. Vyhodnocovanie ponúk:  

Dňa  15.11.2017. 
 
     
 

 
            Jaroslav Koleda                    
                                            starosta obce 


