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                                                                   D. Ečeková              20. 02. 2013 
                                                                   0917 740 814 
 
 
Vec 
Predloženie cenovej ponuky - výzva  
 
 
V prípade Vášho záujmu si dovoľujeme  vyzvať Vás  na predloženie cenovej ponuky 
v súvislosti s realizáciou projektových prác v našej obci.  Proces verejného 
obstarávania zabezpečujeme podľa § 102 zákona  NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
s použitím postupu pre zadávanie   zákaziek s nízkymi hodnotami.   

 
PREDMET OBSTARÁVANIA:     

Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Revitalizácia verejných priestranstiev 
obydlí MRK v obci Prenčov“   

 

IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA: 

Názov organizácie:    OBEC  PRENČOV 
Sídlo organizácie:      969 73  Prenčov  č. 300 
IČO:                           00320943 
Číslo účtu:                 1402857001/5600    
 
Kontaktné osoby: 
Mgr. Alena Ciglanová - starostka obce   
Telefón: 045/6726244        Mobil: 0903 / 482 205         Fax: 045/6726243  
E-mail : starostka@prencov.sk 
Dominika Ečeková – za verejné obstarávanie   
Telefón: 045/672 62 44      Mobil: 0917/740 814      E-mail: ecekova.ocu@prencov.sk 
 
 
 



 
1. Názov diela 

„Revitalizácia verejných priestranstiev obydlí MRK v obci Prenčov“ 

 
2. Opis predmetu obstarávania 
Predmetom obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt 
s názvom „Revitalizácia verejných priestranstiev obydlí MRK v obci Prenčov“, rozsah 
dokumentácie – stavebná časť – cyklotrasa, chodník, rekonštrukcia miestnych 
komunikácií, oddychové miesto; rozpočet, výkaz výmer.  
Vypracovanie projektovej dokumentácie je podmienené fyzickou obhliadkou a podľa 
potreby zameraním skutkového stavu, kontaktná osoba Dominika Ečeková, č. tel. 
0917 740 814, e-mail: ecekova.ocu@prencov.sk 
Dokumentácia musí byť spracovaná odborne spôsobilou osobou s autorizačným 
osvedčením. 
Projektovú dokumentáciu žiadame dodať v 6 vyhotoveniach a 1x v digitálnej forme. 
     
3.   Dodanie predmetu obstarávania 
Vypracovanie projektovej dokumentácie do 06/2013 

 
4. Cenová ponuka 
      Cenová ponuka sa musí predkladať za celý predmet obstarávania 
Cena predmetu verejného obstarávania musí byť  stanovená v súlade so  zákonom 
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou  č.87/1996 Z.z. 
v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách.   
Cena určená uchádzačom  je maximálna, nie je ju možné prekročiť a meniť sa môže 
len zmenou rozsahu prác požadovaných objednávateľom oproti projektovej 
dokumentácii.  
 
5. Zmluvné podmienky 
Návrh zmluvy o dielo poskytne verejnému obstarávateľovi úspešný  uchádzač. Návrh 
zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa Obchodného zákonníka a objednávateľ si 
vyhradzuje právo rokovať o  návrhu zmluvy s víťazom súťaže.  
 
 
6.   Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

- navrhovaná cena vrátane DPH  
Víťazom verejného obstarávania sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude 
obsahovať najnižšiu cenu za dodanie  predmetu obstarávania. 

 
 
 
7.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  
 
Cenovú ponuku je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného 
obstarávateľa   do  15. 03. 2013 do 12.00 h v uzavretom obale s označením  
 „Revitalizácia verejných priestranstiev obydlí MRK v obci Prenčov“. 
 

V prípade ak uchádzač doručí cenovú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, 
rozhodujúci je termín doručenia Obecnému úradu v Prenčove. 
 



Výsledok  bude oznámený všetkým uchádzačom, víťazný uchádzač bude 
vyzvaný k rokovaniu o zmluve o dielo a k jej podpisu. 
 
Dovoľte mi, aby som sa Vám už teraz poďakovala za Vašu ochotu zúčastniť sa na 
výbere dodávateľa projektových prác pre našu investičnú akciu. 
 
S úctou 
 
 
 
 
 
Prenčov, 20. 02. 2013 
 
 
 

                                                                         Mgr. Alena Ciglanová 
                                                                         starostka  

 
 
 
 


