
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec  Richnava 

Sídlo: 053 51 Richnava 261 

IČO: 00329525 

DIČ: 2021331510 

Telefón: 053/4473241 

Kontaktná osoba: Vladimír Pokuta 

e-mail: richnava@richnava.sk 

2. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

„SO 01 Miestne komunikácie – II. etapa“: 

- dobudovanie 4 x parkovacích miest pred Obecným úradom v Richnave, 

 - nová vtoková jama za cestou v jestvujúcom rigole na druhej strane cesty +  nové nábehové 
tvarovky do vtokovej jamy po 2m na každú stranu, 

- nové plastové potrubie z vtokovej jamy do šachty pod parkoviskom (potrubie DN 200), 

- nová šachta betónová s novým poklopom pojazdným v polohe parkoviska , 

- dažďový vpust pre parkovisko HAURATON s ORL, 

- frézovanie, asfaltovanie novej plochy pred OcÚ 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 13 521 bez DPH 

4. Lehota na predkladanie ponúk: 11.09.2013 do 12:00 hod. 

5. Miesto doručenia ponúk: 

Obecný úrad Richnava, 053 51 Richnava č. 261 

6. Podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky: 

Predloženie cenovej ponuky v súlade s podmienkami zverejnenej výzvy 

7. Typ zmluvy: 

Zmluva na predmet zákazky 

8. Podmienky financovania predmetu zákazky: 



Z rozpočtu obce a to po odovzdaní predmetu zákazky 

9. Miesto realizácie 

Pred Obecným úradom v Richnave č. 261 

10. Termín dodania tovaru, poskytnutia služby alebo uskutočnenia stavebných prác: 
31.10.2013 

11. Kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk: 

Cena v € vrátane DPH 

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Bližšie informácie u kontaktnej osoby. 

a) proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať námietky podľa zákona č. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,  

b) verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia informácií získaných 
prieskumom trhu resp. ponúk oznámi všetkých uchádzačom výsledok vyhodnotenia. 
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, 

c) ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy resp. vystaveniu objednávky pre 
úspešného uchádzača, resp. úspešný uchádzač od plnenie zmluvy alebo objednávky odstúpi, 
verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy, resp. vystaviť objednávku pre 
uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak nedôjde k uzavretiu zmluvy resp. 
vystaveniu objednávky ani s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, verejný 
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí 
v poradí. 

 

V Richnave, dňa 02.09.2013 

 

 

                                                                                                                       Vladimír Pokuta 
                                                                                                                            starosta obce  

 

 


