
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Obec Nedožery–Brezany, Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-

Brezany 

č.k. 248/2017             www.nedozery-brezany.sk 
 

 

Výzva k súťaži  
(Zákazka podľa § 117 odst. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.) 

 

 

1.      Identifikácia obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ  : Obec Nedožery - Brezany 

Sídlo :  Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery - Brezany 

štatutárny zástupca : JUDr. Martin Mokrý, starosta obce  

Bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka Prievidza 

č. účtu :  18429-382/0200 

IČO :  318302 

DIČ : 2021162737 

Tel./fax : 046 548 51 00, 046 548 53 80 

Mail : starosta@nedozery-brezany.sk 

 

1. Adresa a kontaktné miesto, na ktorých možno získať doplňujúce informácie: 

 Obecný úrad Nedožery – Brezany, Družstevná 1, tel./fax: 046/5485100, 046/5485380,  mail: 

starosta@nedozery-brezany.sk 

 

2.      Názov zákazky: Dodávka 2ks kontajnery KOMA alebo ekvivalent - bufet  
   

3. Zdroj finančných prostriedkov a spôsob platby: 

Financovanie bude zabezpečené z vlastných finančných zdrojov. Verejný obstarávateľ uhradí 

celkovú dohodnutú cenu na základe vystavenej faktúry, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bude 

podpísaný preberací protokol. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia verejnému 

obstarávateľovi.  

 

4. Opis zákazky: 

 Predmetom zákazky je dodávka 2 ks kontajnerov, ktoré budú slúžiť ako bufet. Súčasťou 

dodávky je aj doprava , vykládka, dodávka a realizácia základovej betónovej konštrukcie, 

osadenie kontajnerov, bleskozvod a uzemnenie, mreže na dvere, ALU roleta, správa o prvej 

prehliadke a skúške elektr. Jednotlivé typy kontajnerov budú dodané s výbavou podľa 

položkovitých výmerov,  ktoré sú uvedené v prílohe Výzvy na súťaž – súťažné podklady.  

   

5. Poskytovanie súťažných podkladov:  

Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady - výkaz výmer súčasne s Výzvou na súťaž.  

Záujemca, ktorý sa prihlási do predmetnej súťaže na základe Výzvy zverejnenej v profile 

verejného obstarávateľa na webovej stránke, doručí písomnú žiadosť o poskytnutie súťažných 

podkladov na adresu: Obecný úrad Nedožery – Brezany, Družstevná 1, tel./fax: 046/5485100, 

046/5485380 do lehoty na predkladanie ponúk. Súťažné podklady budú odovzdané 

prihláseným záujemcom osobne na adrese Obecný úrad Nedožery – Brezany, Družstevná 1, 

972 12 Nedožery - Brezany (JUDr. Martin Mokrý mobil. 0905823 555) alebo zaslané poštou 

na požadovanú adresu.  
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6.      Typ zmluvy:  zmluva o dielo  

 

7. Rozsah ponuky :  cenová ponuka na celú zákazku v zmysle výkazu výmer. 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  14 000,- EUR 

 

9. Splnenie podmienok účasti treba preukázať:  

 podľa § 32 ods. 2 písm. e) dokladom o  oprávnení podnikať v predmete obstarávania - 

výpisom z obchodného registra, resp. potvrdením o  zapísaní do hospodárskych subjektov 

z ÚVO. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla 

nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné 

doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho 

sídla.  

 splnenie podmienok podľa § 33 a§ 34 sa nevyžaduje 

 

10. Obsah ponuky:  

 doklady na plnenie podmienok účasti; 

 cenová ponuka na celý rozsah prác podľa súťažných podkladov; 

 návrh zmluvy o dielo 

 

11. Miesto a termín prekladania ponúk:  ponuky je potrebné zaslať alebo osobne odovzdať na 

Obecný úrad Nedožery – Brezany, Družstevná 1, 972 12 Nedožery - Brezany v lehote do: 

15.05.2017 do 12,00 hod. 
 

12. Vysvetľovanie: Obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov bezodkladne, najneskôr do troch 

pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom, 

záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr troch pracovných dní pred uplynutím lehoty 

na predkladanie ponúk. 

 

13. Lehota  na  realizáciu  práce :  lehota  realizácie  zákazky  je  v čase od 24.7.2017 do  

         31.7.2017 

  

14. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 15.05.2017 o 15,30 hod. v zasadacej 

miestnosti obecného úradu Nedožery - Brezany.  

  

15. Lehota viazanosti ponuky: 31.07.2017 

 

16. Hodnotenie ponúk:  Na základe najnižšej ponúknutej ceny 

 

17. Zrušenie súťaže: Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť v prípade, ak ani 

jeden z uchádzačov nesplní podmienky podľa súťažných podkladov v celom rozsahu, resp. 

v prípade ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo.  

  

18. Vypracoval:  Ing. Dušan Radovič, reg. č. D0185-146-2001, dňa 2.05.2017 

 

 

 

Schválil:      JUDr. Martin Mokrý, starosta obce 

 

 



 - 3 - 

 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA  

 

 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA 

 

Postup                                                 :  Užšia  súťaž  na dodanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015   

         Z.z. v platnom znení 

Verejný obstarávateľ      :        Obec Nedožery - Brezany 

Názov časti predmetu zákazky        :        Dodávka 2ks kontajnery KOMA alebo ekvivalent - bufet 

 

 

 

Cena predmetu zákazky v € bez DPH    .......................................................... 

 

DPH        ........................................................... 

         

Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH                ........................................................... 

(návrh na plnenie kritéria) 

 

 

 

 

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je 

v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami. 

 

 

 

 

 

 

 

             

      .......................................................... 

 

 

 


