
Mesto Podolínec 
Mestský úrad, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec 

Oddelenie lesov 
 

 
V Podolínci, dňa: 17.02.2016 

VÝZVA  

na predloženie ponuky na dodanie služieb  

 podľa § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa 

Názov organizácie :  Mesto Podolínec   

Sídlo organizácie : Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec  

IČO:    00330132        
  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :   

Meno a priezvisko:  Ing. Valéria Baltazarovičová, Ing. Štefan Zima 

Č. tel.:  052/4391205 Mobil: 0905903019 

e- mail: sm@podolinec.eu ste.zima@gmail.com 

Typ verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b/ zákona o VO 

II. Opis 

Názov predmetu zákazky : Dodanie projektovej dokumentácie „Oprava mostného objektu“  

Druh zákazky:  služba (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona)  

Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky 

Miesto dodania služby: Mestský úrad, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec 

Termín dodania : najneskoršie do 30.04.2016 

Stručný opis zákazky:  

Predmetom zákazky je dodanie služby a to vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre 
realizáciu pre akciu „Oprava mostného objektu“, vrátane rozpočtovej dokumentácie. Mostný objekt je 
súčasťou lesnej cesty. Pod opravou mostného objektu sa myslí oprava oporných múrov, oprava a 
výmena nosnej vodorovnej konštrukcie z monolitického železobetónu a nové konštrukčné časti 
vozovky končiace asfaltovým kobercom. Záujemcom resp. uchádzačom sa doporučuje vzhľadom na 
špecifičnosť objektu miestnu obhliadku mostného objektu. Miesto osadenia mostného objektu je na 
lesnej ceste za lokalitou IBV Krížava smerom na lokalitu lyžiarskeho vleku.  

Projektová dokumentácia bude odovzdaná v štyroch sadách vo výkresovej verzii a zároveň aj 
v elektronickej podobe na CD nosiči v PDF formáte. Rozpočtová dokumentácia bude spracovaná 
podrobným položkovitým rozpočtom, s výkazom výmer a okrem tlačenej verzie bude dodaná aj 
v elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte Excel.    
 

III. Predpokladaná hodnota zákazky 
Predpokladaná celková hodnota predmetu zákazky je 2 320,- Eur. 
 

IV. Podmienky financovania:  



Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, oddelenia mestských lesov. 
 

V. Podmienky účasti  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
- návrh na plnenie kritéria stanoveného na vyhodnotenie (konečná suma, s rozpisom bez DPH 

a s DPH resp. s upozornením na skutočnosť, že uchádzač nie je platcom DPH) 
- doklad o oprávnení poskytovať dodávku predmetu zákazky  sa bude vyžadovať po vyhodnotení 

súťaže len od úspešného uchádzača a bude postačovať len ako kópia 
 

VI. Administratívne informácie  

Lehota a miesto na predkladanie ponúk  
Ponuku je potrebné doručiť (osobne, e-mailom, alebo poštou) v lehote do 29.02.2016 do 11.00 hod. 
na adresu  verejného obstarávateľa uvedenú v časti I. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na 
predloženie ponuky nebude prijatá, pri poštovej zásielke alebo osobne doručená bude vrátená na 
adresu uchádzača naspäť neotvorená. Obálku s ponukou zaslanú poštou alebo doručenú osobne je 
potrebné označiť textom „verejná súťaž – Most - neotvárať“. Otváranie ponúk bude verejné 
s možnosťou účasti uchádzačov a to 29.02.2016 o 11.10 hod. v malej zasadačke MsÚ na prízemí. 

Jazyk ponuky  
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku 
(pripúšťa sa aj český jazyk). Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku 
v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, (okrem dokladov 
predložených v českom jazyku). 
 

VII. Kritéria vyhodnotenia ponúk  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena za dodanie celého predmetu zákazky a to na úrovni ceny 
bez DPH, resp. u neplatcu DPH ceny konečná.  

Poradie sa určí podľa výšky navrhnutej ceny uvedenej v jednotlivých ponukách, to znamená, že 
úspešný bude uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu.   

VIII. Obsah ponuky  

 Doklady v zmysle bodu V. tejto výzvy. 

IX. Lehota viazanosti (dátum do ktorého je potrebné podpísať zmluvu)   

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.03.2016.  

X. Ostatné  

1. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo. 

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade zmeny podmienok za ktorých sa verejné 
obstarávanie zrušiť toto verejné obstarávanie. 

3. Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že v prípade nových služieb spočívajúcich v opakovaní 
rovnakých alebo porovnateľných služieb ako je predmet zákazky bude postupovať v súlade 
s ustanoveniami § 58 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní. 

4.    Žiadny z uchádzačov nemá právo na úhradu nákladov spojených s predložením ponuky. 

 

 

 
 Ing. Daniel Marhevka 
      primátor mesta 



 
 


