
 

Mesto Podolínec 

Mestský úrad, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec 

 
 

 

 

Titl.  
 
 
 
 
 
 
Č. jed.   vybavuje:                                                        V Podolínci, dňa 31.08.2016 

 Ing. Štefan Zima, tel.: 0905 407 941,  
 e-mail : ste.zima@gmail.com      

 
 
Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky   – zaslanie 

 
 
 

Mesto Podolínec, ako verejný obstarávateľ si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej 
ponuky na predmet zákazky: 
 

Podolínec. rekonštrukcia ulice Hliník 
/ názov predmetu zákazky /  

 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

Zároveň  Vás žiadame o predloženie kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. 

Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

Ponuku je potrebné predložiť v uzatvorenej obálke s označením: „MK Hliník„ buď poštou na 
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy, alebo osobne v uzatvorenej obálke s 
označením: „MK Hliník„ do podateľne Mestského úradu Podolínec, prípadne aj elektronicky na 
mailovú adresu ste.zima@gmail.com, v termíne do 12.09.2016 do 14.45 hodiny. 

Po vyhodnotení ponúk Vám bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk .  

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 
 
 
 S pozdravom 
 
             
       ....................................................... 
                   Ing. Daniel Marhevka, primátor mesta 
 
 
 
Príloha: 
Súťažné podklady 
Projektová dokumentácia 
Položkovitý výkaz výmer  



  

Mesto Podolínec 

Mestský úrad, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec 

 
Súťažné podklady 

(zákazka podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov) 

 
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Hliník, Podolínec“ 

/ názov predmetu zákazky /  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie : Mesto Podolínec  
Sídlo organizácie:           Námestie Mariánske č.3       
Kategória :  verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. b)       
IČO:   00330132 
DIČ:    2020526189    
Bankové spojenie:  VÚB banka, a.s., Stará Ľubovňa, exp. Podolínec  
Číslo účtu:   IBAN SK190200 0000 00260 611 0051 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :  
Meno a priezvisko:  Ing. Štefan Zima, Mgr. Pavel Mularčík 
tel.:    0905 407 941, 052/4391205 
e-mail:    ste.zima@gmail.com, vori@podolinec.eu  

 
2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

predmet zákazky: „Podolínec, rekonštrukcia ulice Hliník“  
druh zákazky :  práca – nie bežne dostupná na trhu 
CPV: 45233141-9 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : NIE - požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky .    
Podrobný opis  predmetu zákazky : Ide o rekonštrukciu miestnej komunikácie ul. Hliník, 
v Podolínci. V rámci predpokladaného rozsahu prác bude kompletne vymenený existujúci 
asfaltový povrch, doplnené odvodnenie vrátane drenáže, betónové obrubníky a podľa potreby 
upravená pláň. Súčasťou je aj úprava chodníka. Na stavbu je vypracovaná zjednodušená 
výkresová dokumentácia a položkovitý výkaz výmer. V prípade rozdielov medzi výkazom výmer 
a výkresovou dokumentáciou platí výkaz výmer. Verejný obstarávateľ doporučuje uchádzačom, 
resp. záujemcom o miestnu obhliadku predmetného územia. 
 

3. Predpokladaná max. hodnota zákazky v € bez DPH  : 54 881,79 Eur 
 ( určená, vypočítaná v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní) 

4.     Miesto dodania :  Podolínec, ul. Hliník 

5.     Trvanie zmluvy – lehota výstavby : 10.10.2016 – 30.11.2016 
 
6.   Jazyk ponuky: slovenský. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky  predkladá 
 ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem 
 dokladov predložených v českom jazyku.  

 
7.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 
 z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neposkytnúť  
          preddavok na plnenie zmluvy.  Splatnosť faktúry 15 dní po  doručení.  
 
8.     Kritériá na hodnotenie ponúk: 

- Cena  
 
9.    Podmienky účasti : fotokópia dokladu o oprávnení podnikať  
 
10.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk :  
       10.1 miesto predkladania ponúk : Podolínec, podateľňa Mestského úradu 
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       10.2 lehota na predkladanie ponúk : ponuky sa prijímajú  v termíne do 12.09.2016 do 14.45 hod.  
       10.3. otváranie ponúk : 12.09.2016 o 15.00 hod v zasadačke Mestského úradu v Podolínci  
   Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená     
            na adresu uchádzača naspäť neotvorená.   
 
11.  Obsah ponuky :  
       - Ponuková cena podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača  
       - Fotokópia dokladu o oprávnení podnikať 
       - Položkovitý rozpočet 
 
12.  Lehota viazanosti ponúk  : 31.10.2016  
 
13.  Informácia o výsledku : úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma         
       a súčasne mu  bude vyzvaný na predloženie zmluvy v súlade s predloženou ponukou.    
       Ostatným uchádzačom sa oznámi, že neuspeli a dôvod prečo ich ponuka nebola úspešná.   
 
 14.  Ostatné  : Verejný obstarávateľ oznamuje, že položkovitý rozpočet neobsahuje poplatok za    
    uloženie vyfrézovaného asfaltového materiálu na skládku. Dôvodom je, že verejný obstarávateľ za  
     podmienku účasti uchádzača považuje recykláciu uvedeného materiálu, resp. jeho využitie iným  
     spôsobom ako je jeho uskladnenie na skládku odpadov.   
  
    
 
 
 
 
  Vypracoval : Ing. Štefan Zima 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválil : 
       ....................................................... 
             Ing. Daniel Marhevka, primátor mesta 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


