
 

 
   

   

 

MESTO PODOLÍNEC 
N á m e s t i e  M a r i á n s k e  3 ,  0 6 5  0 3  P o d o l í n e c  

 

za ktoré koná štatutárny orgán: Mgr. Iveta Bachledová, primátorka mesta 

 

vyhlasuje 

 

výzvu na predloženie cenovej ponuky č.: 8/2013 
 

zákazka podľa § 4 ods. 3 písm. a) zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z.n.p.  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Mesto Podolínec 

Sídlo:   Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec 

IČO:   00330132 

Kontaktná osoba:  Mgr. Michal Marhefka, prednosta MsÚ 

Telefón:    0914 333 385 

Fax:   052/4391207 

E-mail:   prednosta@podolinec.eu 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. exp. Podolínec 

Číslo účtu:  2606110051/0200 

 

2. Predmet zákazky:  „Inštalácia osvetlenia priechodov pre chodcov“ 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:   4 000,- € bez DPH 

 

4. Typ zmluvy:  Zmluva o dielo 

 

5. Miesto dodania tovaru:  mesto Podolínec 

  

6. Termín dodania tovaru: do 21.10.2013 

 

7. Rozsah ponuky:  Na celý predmet zákazky 

 

8. Súťažné podklady:  na vyžiadanie u kontaktnej osoby prostredníctvom emailu, osobne 

alebo stiahnuté z profilu verejného obstarávateľa na webe mesta Podolínec www.podolinec.eu 

 

9. Opis zákazky:  Predmetom zákazky je inštalácia stĺpov verejného osvetlenia v počte 4 

ks. Súčasťou dodávky sú zemné práce, osadenie do betónovej pätky, montáž a nastavenie svietidla 

a vykonanie revíznej správy. Konkrétne informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch. 

 

10.  Termín a miesto doručenia cenových ponúk: Najneskôr 24. septembra 2013 do 12.30 h – 

Mestský úrad Podolínec, Sekretariát primátorky mesta a prednostu mestského úradu. 
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11.  Ďalšie ustanovenia:  
 

Cenové ponuky je potrebné doručiť v riadne zalepenej obálke, na ktorej je napísané: 

 

- „Inštalácia osvetlenia priechodov pre chodcov – NEOTVÁRAŤ.“ 

- Adresát 

- Odosielateľ 

 

14. Požadované obchodné podmienky: 

 

a.)  predmet obstarávania je potrebné dodať na miesto uvedené v bode 5 tejto Výzvy, 

b.) cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € bez DPH a s DPH, pričom cena musí byť konečná a 

musí byť platná od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie); do ceny je 

nutné započítať všetky náklady uchádzača, 

c.) neposkytuje sa preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu zmluvy a po jeho 

prevzatí v mieste plnenia po doručení faktúry, 

d.) faktúru doručiť do 14 dní po doručení dodávky na adresu uvedenú v bode 1 tejto Výzvy, 

e.) splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia, prílohou faktúry musí byť dodací list, potvrdený 

oprávneným zástupcom objednávateľa a štatutárnym orgánom objednávateľa. 

f.) záruka na predmet obstarávania a uplatňovanie reklamácií – podľa noriem platných 

v SR 

 

15. Obsah ponuky a doklady splnenia podmienok účasti v súťaži v zmysle § 26 zákona 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení: 

 

a.) kópiu výpisu z obchodného, alebo živnostenského registra ako potvrdenie o tom, že uchádzač je 

oprávnený poskytovať daný druh prác resp. služieb nie starší ako tri mesiace 

b.) čestné vyhlásenie, že uchádzač má vysporiadané vzťahy so zdravotnými poisťovňami, sociálnou 

poisťovňou, že nie je v konkurze a nedlží svojím zamestnancom mzdu, podpísané štatutárnym orgánom 

uchádzača 

c.) cenová ponuka na celý predmet zákazky, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača 

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené 

originálom, resp. overenou kópiu plnomocenstva), 

d.) čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa uvedenými vo výzve 

a poskytne dvojročnú záruku na vykonané dielo. 

 

16. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky: 

 

Predmet zákazky musí spĺňať všetky technické parametre uvedené vo výzve a súťažných podkladoch. 

 

17. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

 

Najnižšia ponúknutá cena s prihliadnutím na mimoriadne nízku ponuku v zmysle § 42 zák. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní. 

 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

a.) verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu, 

b.) všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo 

dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk, úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že 

jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho 

ponuky, 
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19. Dôvody na zrušenie zadania podlimitnej zákazky: 

 

a) nebola predložená žiadna ponuka, 

b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy, 

c) ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa, 

d) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená 

 

Výzva zverejnená na internetovej stránke Mesta Podolínec – www.podolinec.eu v profile verejného 

obstarávateľa, dňa 17.09.2013. 

 

 

 

 

V Podolínci dňa 17. septembra 2013 

 

 

 

Mgr. Iveta Bachledová 

          primátorka mesta 

  

http://www.podolinec.eu/

