
 
 

Obec Jurová, Jurová 85, 930 04  Jurová 
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") - prieskum trhu- písomné 
oslovenie. 

Predmet zákazky: „IBV Jurová – Rodinné domy a infraštruktúra”  
Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Jurová 

Sídlo: Jurová 85, 930 04  Jurová 

Slovenská republika 

IČO: 00305499 

Kontaktné miesto: Obecný úrad Jurová, Jurová 85, 930 04  Jurová 

Kontaktná osoba: Gabriel Fekete – starosta obce 

Tel: +421 918 401 326 

E-mail: starosta@jurova.sk 

Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác — proces verejného 
obstarávania, podľa zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Stavba: „IBV Jurová – Rodinné domy a infraštruktúra 

1. časť Komunikácia 
2. časť Verejná vodovod 
3. časť Kanalizácia 

Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je prevedenie stavby  
 
Miesto dodania predmetu zákazky: 
Obec Jurová 
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Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky: 
Zákazka bude financovaná z  vlastných zdrojov. 

Predpokladaná hodnota zákazky: 115 800,00 € s DPH 

Podmienky účasti 
Uchádzač musí spĺňať podmienku spôsobilosti na vykonanie predmetu zákazky. 

Obsah ponuky: 

• cenová ponuka , ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky  

• fotokópia/sken dokladov o splnení podmienok účasti (výpis z obchodného registra, výpis zo 

živnostenského registra 

• doklady spĺňajúce technickú spôsobilosť - technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť  

• návrh zmluvy o dielo 

 
Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v 

ponuke uchádzača bude vyjadrená v eurách (EUR). 

 
Lehota na predkladanie ponúk: 
Ponuka musí byť predložená v lehote do 07.10.2021 do 13:00 hod, v lehote na predkladanie ponúk v 

elektronickej podobe na e-mailovú adresu alebo poštou v uzavretej obálke s označením „IBV Jurová 

– Rodinné domy a infraštruktúra“ a „Neotvárat'“ na adresu.: 

Obec  Jurová č. 85, 930 04  Jurová 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky 

je dátum doručenia ponuky na kontaktné miesto a nie dátum a čas odoslania ponuky na poštovú 

prepravu, alebo odoslania elektronickou poštou. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 
Termín otvárania ponúk: 08.10.2021 na adrese Obecný úrad Jurová č. 85 , kancelária starostu obce. 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného 

obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke: 
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nepredložil požadované doklady alebo informácie, predložil neplatné doklady, poskytol nepravdivé 

alebo skreslené informácie. 

 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia navrhovaná cena vrátane DPH za celý predmet 

zákazky. Na predmet zákazky nebude použitá elektronická aukcia. 

 

Cena a spôsob určenia ceny: 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách 

a musí zahŕňať všetky náklady uchádzača. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 

v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena 

vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom, Na skutočnosť, že nie je 

platcom DPH, upozorní. 

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Max. 4 mesiace od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy o dielo. 

Doplňujúce informácie 
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 

obstarávateľ podpíše Zmluvu o dielo. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s 

ďalším uchádzačom v prípade, ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať 

navrhovanú zmluvu. 

V Jurová, dňa 22.09.2021 

Za verejného obstarávateľa :  

 

 

Gabriel Fekete - starosta obce 


