
1 

Združenie obcí Medzičilizia,  sídlo: 930 08 Čiližská Radvaň č. 285, IČO: 36 091 995 
 
 

   
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku: 

 
 

Realizácia procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. k predmetu 
zákazky: „Cyklotrasy bez hraníc 2. etapa výstavby – Združenie obcí Medzičilizia“ 

 
  
Združenie obcí Medzičilizia Vás v zmysle zákona č. 5/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva na predloženie cenovej ponuky za 
účelom výberu poskytovateľa služby pre predmet zákazky: Realizácia procesu verejného obstarávania 
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. k predmetu zákazky „Cyklotrasy bez hraníc 2. etapa výstavby – 
Združenie obcí Medzičilizia“ 
 
1. Označenie verejného obstarávateľa:  
Názov:                 Združenie obcí Medzičilizia 
Adresa :                       930 08 Čiližská Radvaň č. 285 
IČO:           36 091 995 
DIČ:                          2021526364  
Kontaktná osoba:       Tibor Both 
 
2. Opis predmetu zákazky:  
Realizácia procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. k predmetu zákazky 
„Cyklotrasy bez hraníc 2. etapa výstavby – Združenie obcí Medzičilizia“. 

 
3. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky bude kompletná realizácia procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky 
vykonaním kompletného procesu verejného obstarávania vrátane všetkej príslušnej dokumentácie 
v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. až do ukončenia procesu VO v rozsahu do uzatvorenia 
realizačnej zmluvy.  
 
4. Podmienky účasti: 
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť doklad o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 
1 písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona 25/2006 Z.z., v ktorom preukáže, že je oprávnený 
poskytovať požadovaný predmet zákazky, resp. iný doklad oprávňujúci vykonávať predmetné služby 
–fotokópia. 
 
5. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Združenie obcí Medzičilizia,  sídlo: 930 08 Čiližská Radvaň č. 285 
  
6. Náležitosti ponuky: 
Ponuka bude predložená ako celková cena, pričom cena určená v EUR bude uvedená bez DPH, výška 
DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH. 
 
7. Lehota na predloženie ponuky: 
Ponuku je možné predložiť do 11.02.2015 do 10.00 hod. s označením „SÚŤAŽ - Medzičilizie – 
neotvárať“. Ponuky je možné doručiť v zalepenej obálke poštovou zásielkou v lehote na predkladanie 
ponúk, osobne do podateľne verejného obstarávateľa (adresa: Združenie obcí Medzičilizia,  sídlo: 930 
08 Čiližská Radvaň č. 285) alebo emailom na adresu: medzicilizie@outlook.sk.  Po uplynutí lehoty na 
predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá. 
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8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena vrátane DPH 
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať 
najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 
   
9. Typ zmluvy: 
Na základe vyhodnotenia predložených ponúk uzavrie verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom 
Zmluvu o manažmente verejného obstarávania. 
 
10. Trvanie zmluvy: 
V termínoch podľa zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

 
11. Podmienky financovania: 
Financované z vlastných zdrojov, zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EFRR. 

 
12. Dôvody na zrušenie súťaže: 
-       nebola predložená ani jedna ponuka 
-       ani jeden uchádzač nesplnil podmienky  „Výzvy“ 
-       zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená 
  
  
  
Čiližská Radvaň , dňa 06.02.2015 
  
 
 

        
                  Tibor Both v.r. 


