
 
Obec Malý Slivník, Malý Slivník 48, 082 67 Terňa 

 
 
 
 
 
 
Vec:  

Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Malý Slivník, ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na výber dodávateľa 
projektovej dokumentácie. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Obec Malý Slivník 

Sídlo: Malý Slivník č. 48, O82 67 Terňa 

Štatutárny zástupca: JUDr. Jozef Javorský 

IČO: 00327433 

Tel.:  +421 51 459 52 10 

E-mail:  obecmalyslivnik@juko.sk 

Internetová stránka: www.malyslivnik.ocu.sk 

              
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Obec Malý Slivník, OcU Malý Slivník č. 48, O82 67 Terňa 
 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: JUDr. Jozef Javorský – starosta obce 
 

4. Predmet obstarávania: výber dodávateľa projektovej dokumentácie „ Materská škôlka v obci Malý 
Slivník“ 
 
Stručný opis zákazky: dodanie projektovej dokumentácie, vyhotovenej v súlade s výzvou na 
predkladanie žiadosti o NFP, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1a – Operačný program: Ľudské 
zdroje. 
 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo. 
 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Dodanie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie vrátane rozpočtu s výkazom výmer, 6x paré. Vybavenie územného rozhodnutia a 
stavebného povolenia ostáva v rukách obce.  

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 18.000,00 EUR bez DPH.  

 
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: OcÚ Malý Slivník, Termín  dodania : 4 týždne od 

odoslania výzvy na podpis zmluvy 
 
 



 
Obec Malý Slivník, Malý Slivník 48, 082 67 Terňa 

 
 

 
9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nevzťahuje sa 

10. Financovanie predmetu zákazky: zo zdrojov obce, resp. zo zdrojov fondov EU 

11. Lehota na predloženie ponuky: 16.5.2016 do 12.00 hod.  

12. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:       
Jediným kritériom je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému   
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešný.  
 

14. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade 
korešpondenčného zaslania označiť obálku „Neotvárať -  ponuka PD“ 
- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača : obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň s 
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : Cena bez DPH, DPH, Cena 
s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH). 

c. Fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu predloží úspešný uchádzač.   

 
15. Otváranie ponúk: dátum a čas - 16.5.2016 o 14.00; miesto – OcU Malý Slivník 48, 082 67 Terňa 

16. Postup pri otváraní ponúk: na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzať, ktorý predložil ponuku 
v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávate si môže overiť totožnosť zástupcu (občiansky 
preukaz). 

17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: JUDr. Jozef Javorský – starosta obce, mobil: 
0905 234 392 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ 
požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:  

- Doklad o oprávnení poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u 
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia); 

- Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.  
 
 
 
 
S úctou,  
 
 
 

06.5.2016   ........................................  

          dátum, podpis, pečiatka


