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Výzva  

na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky na realizáciu 

tovarov a prác na akciu: 

  „Oplotenie miestneho cintorína  (nová časť)  v k.ú. Tŕstie“. 
 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

 

Názov:                                 Obec Dolný Lieskov 

Sídlo                                    Obecný úrad Dolný Lieskov, Dolný Lieskov č. 193 

                                             01821 Dolný Lieskov   

Kontaktná osoba:                 Ján Križan – starosta obce 

Mail:                                    oulieskov1@playmax.sk, alebo  oulieskov2@playmax.sk 

Telefón:                                042 4353268, mobil: 0911886993 

 

Spôsob doručenia:              poštou, osobne na adresu obstarávateľa 

                                             alebo e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  do  8. júna 2018 /v piatok/ do 12.00 hod.   

 

Termín vyhodnotenia predložených cenových ponúk: 11. júna 2018 o 13.00 hod. 

v pondelok, v kancelárii starostu obce na Obecnom úrade v Dolnom Lieskove  

 

Označenie cenovej ponuky:   
Do predmetu e-mailu uveďte:   Cenová ponuka – Ponuka na realizáciu zákazky: 

 „Oplotenie miestneho cintorína  (nová časť) v k.ú. Tŕstie“. 

 

Špecifikácia predmetu zákazky: 
Nové oplotenie bude nadväzovať na pôvodné oplotenie miestneho cintorína, na ktorom je 

umiestnený Dom smútku. Oplotenie nového miestneho cintorína  sa nachádza na p.č. KNC 

565/3 a KNC 564/2 v k.ú. Tŕstie. Stavba zahŕňa oplotenie z troch strán cintorína, pričom  
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z čelnej strany budú  vykonané zemné práce, dodávka HSV a vymurovanie pevného 

betónového  múrika oplotenia, následne montáž pripravených okrasných dielcov (dodá 

obstarávateľ)  na tento múrik, z ďalších dvoch strán bude oplotenie pozostávať zo zemných 

prác a dodávky HSV, zakladanie, murovanie a dodávku plotových panelov a ich montáž. 

 

Priemerná hodnota zákazky /PHZ/ je 13.125,92 € včetne DPH, alebo ako cena celkom. 

 

Druh zákazky: tovary, práce  

                                               

Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z finančných                   

                                                       prostriedkov verejného obstarávateľa – z rozpočtu obce  

 

 

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní – výberovom konaní:  

Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť:  

- Kópiu dokladu o oprávnenej  poskytovať plnenia, ktoré sú predmetom zákazky 

(postačuje kópia vytlačená z internetu príslušného registra) 

- Cenovú ponuku v zmysle nasledovných požiadaviek:  

 Cenu za poskytnutie služby bez DPH  

 Cenu za poskytnutie služby s DPH  

V prípade, že uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie cenu za poskytnutú službu „celkom“.  

 

 

Kritéria na hodnotenie ponúk:  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH alebo cena celkom.  

 

Uzavretie zmluvného vzťahu:  Zmluva s dodávateľom víťazom VO. 

 

     Pred spracovaním cenovej ponuky je potrebná obhliadka miesta stavby priamo v teréne 

stavby a oboznámiť sa s podmienkami a požiadavkami na realizáciu stavby. 

Termín návštevy je potrebné a vhodné si dohodnúť telefonicky.   

 

Na požiadanie poskytne všetky informácie týkajúce sa realizácie stavby  starosta obce Dolný 

Lieskov. 

 

 

Ján Križan 

starosta obce v.r.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


