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Výzva na predkladanie ponúk 
 

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU 
podľa zákona č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
Na realizáciu aktivity: 
Dodávka palivového dreva 
 
 

1. Identifikácia: 
 

Názov:    Obec Prenčov 
IČO:   00 320 943 
Sídlo: 
Obec (mesto) Prenčov 
Ulica   Prenčov 300 
PSČ   969 73 
 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Mgr. Alena Ciglanová,  
    starostka obce 

Telefón, fax:  045 / 672 62 44 
E-mail:  prencov@prencov.sk 
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
 
 
2. Druh zákazky:   
 

Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru 
 
 

3. Predmet zákazky: 
 

Predmetom zákazky je 
Dodávka palivového dreva 
 

4. Opis predmetu zákazky: 
 

Dodávka 35 ton palivového dreva s dopravou. 
 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   2 500,00 € 
Predstavuje maximálnu cenu za predmet zákazky. 
 
 

6. Doplňujúce informácie 
 

Uchádzač môže obstarávateľa požiadať o ďalšie informácie k predmetu 
zákazky najneskôr do 12. 07. 2013 do 09.00 hod. elektronickou poštou zasielanou na 
e-mailovú adresu starostka@prencov.sk. Následne mu budú odoslané doplňujúce 
informácie elektronickou poštou. 
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7. trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie poskytovania služby: 
 

Predpokladané obdobie od uzatvorenia zmluvy: 36 mesiacov 
 
 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na 
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 
 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov Obce Prenčov v 1/1 po 
dodaní kompletného predmetu zákazky. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška 
na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 
 
 

9. Miesto dodania tovaru: 
 

Obec Prenčov, Obecný úrad č. 300, 969 73  Prenčov 
 
 

10. Podmienky účasti: 
 

Uchádzač predloží: 

 Cenovú ponuku v EUR, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa na obstaranie 
celého predmetu zákazky uvedené v bode 3 Výzvy. Ak je uchádzač platcom 
dane z pridanej hodnoty, navrhovanú cenu uvedie v zložení: cena bez DPH, 
sadzba DPH a jej výška a cena vrátane DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH, 
uvedie navrhovanú cenu ako cenu celkom, pričom na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH upozorní. Súčasťou ponuky bude aj údaj o registrácii v OR/ŽR 
SR. 

 
 

11. Kritérium a spôsob hodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov 
 

Podmienkou zaradenia uchádzača do vyhodnotenia ponúk je splnenie všetkých 
podmienok  účasti v bode 12 Výzvy. 
 
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
12.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: celková cena v EUR s DPH za obstaranie 
predmetu zákazky zahrňujúca všetky náklady dodávateľa 
 

12.2. Spôsob vyhodnotenia ponúk: úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, 
ktorý predloží najnižšiu celkovú cenovú ponuku v EUR s DPH na obstaranie predmetu 
zákazky, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa. 
 
 

13. Lehota na predkladanie ponúk: 
 

Najneskôr do 15. 07. 2013 do 10.00 hod. 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť 

v stanovenej lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením 
obchodného mena a sídla uchádzača s výrazným označením: SÚŤAŽ,     
NEOTVÁRAŤ!  
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Ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu: 
Názov:  Obec Prenčov 
Sídlo:   
Obec (mesto) Prenčov 
Ulica   Prenčov 300 
PSČ   969 73 
Miestnosť:  podateľňa Obecného úradu 
   

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca písomne potvrdí jej 
prijatie. Potvrdenie o prevzatí príjemca potvrdí na doklad, kde tento musí obsahovať 
názov a sídlo uchádzača, názov a sídlo verejného obstarávateľa a názov zákazky. 

V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou alebo kuriérom musí 
byť doručená v stanovenom čase, pričom sa do úvahy neberie dátum jej odoslania. 
 
 

14. Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 15. 07. 2013 do 10.00 hod. 
 

Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom vrátené neotvorené. 
 
 

15. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk: 
 
Dňa 15. 07. 2013 o 13.00 hod. 
 

Miesto:   Obecný úrad Prenčov 
Názov:  Obec Prenčov 
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce 
Telefón:  045 / 672 62 44 
 
 

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 30. 09. 2013. 
 
17. Typ právneho vzťahu: 

 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva podľa Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle verejného 
obstarávateľa. 

 
 

V Prenčove, dňa 28. 06. 2013 
 

 
 
 
 

Mgr. Alena Ciglanová  
      starostka obce 
           Prenčov 

 
 


