
Združenie obcí Medzičilizia, 930 08 Čiližská Radvaň 285 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác  

 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:   

 

Názov:  Združenie obcí Medzičilizia 

Adresa:  930 08 Čiližská Radvaň 285 

Kontaktná osoba: Frigyes Matus – predseda združenia  

IČO:  36091995   

Telefón:  0903 415709 

E-mail:  cilizregion@gmail.com 

 

2. Predmet zákazky 

 

2.1.  Názov zákazky: Cyklotrasy bez hraníc – 2.etapa výstavby 

2.2.  Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác 

2.3.  Miesto uskutočnenia zákazky:  Obec Okoč 

2.4.  Opis zákazky:  Predmetom zákazky je výstavba a značenie cyklotrasy vedúcej po   

  území Združenia obcí Medzičilizie , a to v obci Okoč. Presná  špecifikácia  prác    

  a dodávok diela je spracovaná vo výkaze výmer , ktorá je prílohou  tejto výzvy. 

2.5.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

  Stavebné práce na stavbe cyklistických trás - 45233162-2 

2.6.  Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:  nie 

2.7.  Variantné riešenia: nepovoľujú sa 

2.8.  Predpokladaná hodnota zákazky:  29 995,85 € bez DPH 

2.9.  Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác:  do 25 dní od podpisu  

   zmluvy. 

 

3. 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 – fotokópia 

/ výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského registra/. 

 

4. Náležitosti ponuky 

 

Predložená ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom jazyku a musí obsahovať cenovú 

ponuku podľa prílohy č. 1, kde sa   uvedie cena bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH. 

V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena 

predmetu zákazky v eurách. 

 

 

 



 

5. Kritérium na hodnotenie ponuky:  

 

Najnižšia cena vrátane DPH na celý predmet zákazky. 

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude 

mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude 

uzatvorená Zmluva o dielo, ktorú predloží len úspešný uchádzač na základe doručeného 

oznámenia.  

 

6. Zdroj finančných prostriedkov: 

 

Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, zo zdrojov štátneho 

rozpočtu SR a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v rámci projektu s názvom 

„Cyklotrasy bez hraníc – 2.etapa výstavby/Kerékpárutak határok nélkül – az építés 2. 

fázisa“, kód projektu: HUSK /1301/2.3.1., realizovaný v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. 

Verejný obstarávateľ preddavok neposkytne. 

 

7. Lehota na predloženie ponuky a miesto predkladanie ponuky: 

 

Ponuku predkladá uchádzač najneskôr do 08.07.2015 do 12.00 hod. v zalepenej obálke 

poštou alebo osobne na adresu Obecný úrad Okoč, Hlavná 833/57, 930 28 Okoč. 

Ponuku označiť:  „Cenová ponuka – Cyklotrasy 2.etapa – NEOTVÁRAŤ“ 

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá. 

 

8. Vyhodnotenie ponúk: 

 

Ponuky budú vyhodnotené verejným obstarávateľom dňa 08.07.2015 o 14.00 hod. na 

adrese: Obecný úrad, Hlavná 833/57, Okoč. 

 

9. Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom: 

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk zašle všetkým uchádzačom oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku 

a následne s ním uzavrie zmluvu, ostatným pošle oznámenie, že neuspeli. 

 

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania 

ak, nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné 

obstarávanie, ak najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti 

verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania. 

 

V Čiližskej Radvani dňa 24.06.2015 

 

                          Frigyes Matus 

                predseda združenia 

Príloha č.1 – Výkaz výmer 


