
Výzva na predloženie ponuky a účasť vo verejnom obstarávaní podľa 

 § 9 ods.9  zákona 25/2006  Z. z. O verejnom   obstarávaní  

 

 
 
1.Identifikácia verejného obstarávateľa  
 
Organizácia Obec Ľubotín IČO: 00330035  

 
 

ID 
 

Ulica, číslo  Na rovni 12 
 

PSČ, Obec   065 41 Ľubotín 
 

Kontaktná osoba  Miroslav Jaščur 
 

Telefón/fax 0915 376722 
 
 

Elektronická pošta     
obeclubotin@stonline.sk  
 

Internetová adresa (URL) 
 
www.lubotin.sk 

 
 
 
 
 
 

2.Názov predmetu obstarávania: „Kanalizácia Ľubotín “– aktualizácia  
projektovej dokumentácie – služby  

 
 

3.Nomenklatúra podľa CPV 71322000-1 inžinierske projektovanie pre práce v civilnom 
stavebnom inžinierstve 

 

4.Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
Aktualizácia projektovej dokumentácie Kanalizácia v obci Ľubotín v rozsahu DRS 
Dokumentácia vrátane výkazu výmer a rozpočtu  v tlačenej forme 6 x, v digitálnej 
forme 3 x CD 

 
5. Termín zhotovenia do: 11.4.2016 

6.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú:  predmet obstarávania bude financovaný  z vlastných zdrojov 
a  v prípade získania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Verejný 
obstarávateľ neposkytuje preddavky 

7.Podmienky účasti záujemcov  
-Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky – fotokópia 

8.Lehota  a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk – dátum:   čas: 11.03.2016. do 16:00 hod. 

  

mailto:obeclubotin@stonline.sk


 9. Súťažná ponuka musí byť označená obchodným menom a adresou uchádzača, označením 

"Súťaž" a heslom „Kanalizácia Ľubotín “– aktualizácia  projektovej dokumentácie - a musí 

byť doručená v lehote podľa bodu  8. na adresu kontaktného miesta podľa  

bodu 1. 

10.Vyhodnotenie ponúk: 

Predpokladaný dátum vyhodnotenia   ponúk:11.03.2016   

11.Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena v € bez DPH na celý  predmet zákazky  

12.Ďalšie informácie :   

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné 

podmienky  budú v rozpore s  požiadavkami verejného obstarávateľa. Uchádzač predloží ponuku 

kde uvedie: 

Cenu bez DPH  

DPH 20  % 

 Cenu s DPH  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, tak to uvedie v ponuke 

Ďalšie informácie na adrese uvedenej v bode 1.1 

Obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo  na činnosti podľa bodu 4 

Pre presnejšie stanovenie rozsahu investície odporúčame obhliadku už vyhotovenej projektovej 

dokumentácie ,.  

13. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska? Nie 

 

14. Použitie elektronickej aukcie :NIE 
 

 

 

Ľubotín  :   04.03.2016 
 
 
 

Jozef Havrila 
starosta obce 

 


