
 

OBEC  ZÁVADKA  

Obecný úrad, Závadka 36, 072 33 Hnojné  

IČO: 00326054 email:obeczavadka36@gmail.com Tel.:056/6596225,              

0905 193368 

 

 

Prieskum trhu – výzva na predloženie cenových ponúk 

 

  

 

 

Zn. 93./FH/1-10/2020        vybavuje : Jana Dziaková                        Závadka  24.3.2020 

    tel.: 0905193368      

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

Revitalizácia – úprava plochy v centre obce 

za účelom výberového konania. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky.  

Pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky je potrebná obhliadka, na ktorú je možné si 
dohodnúť termín u kontaktnej osoby Jana Dziaková, č. tel. 0905 193368. 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu obeczavadka36@gmail.com, poštou 
alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Neotvárať – Revitalizácia – úprava plochy v centre 
obce“ do podateľne (obecný úrad) verejného obstarávateľa v termíne do 9.4.2020 do 12:00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny podľa špecifikácie uvedenej v prílohe 
a  lehotu dodania. 

Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná zmluva, ktorá Vám bude následne doručená.  

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou, priloženou špecifikáciou a ostatnými prílohami. 

 

 S pozdravom 

                                                                                       

                                                                                                                   Jana Dziaková 

                                                                                                                    starostka obce 

Prílohy: - Špecifikácia predmetu zákazky  

             - Výkaz výmer materiál 

            - Výkaz výmer práce 

            - Štúdia 
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Špecifikácia predmetu zákazky 

(zákazka podľa § 117) 

 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení – Roľnícky kultúrny dom 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec Závadka 

IČO: 326054 

tel.:  0905 193368 

e-mail: obeczavadka36@gmail.com 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

      Zmluva o dielo na predmet zákazky: Revitalizácia – úprava plochy v centre obce  

                    Podrobný popis predmetu zákazky: podľa priložených výkazov-výmerov 

3. Miesto dodania: Obec Závadka, Závadka 36, 072 33 Hnojné 

4. Trvanie zmluvy: od nadobudnutia účinnosti zmluvy do ukončenia výstavby - najneskôr do 
30.9.2020 

5. Lehota dodania od uzavretia zmluvy: najneskôr 30.9.2020   

6. Obsah ponuky: ocenený zoznam položiek podľa podrobného opisu predmetu zákazky 
s uvedením cien v € bez DPH/%DPH/s DPH, termíny jednotlivých častí obsahu ponuky, návrh 
zmluvy, neoverená kópia oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. 

7. Jazyk ponuky: slovenský 

  

 

 

                                                                                                                   Jana Dziaková 

                                                                                                                    starostka obce 
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