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Výzva na predkladanie ponúk v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej tiež 

„ZoVO“) 
 
1. Verejný obstarávateľ:  Obec Olešná, Olešná 493, 023 52 Olešná, IČO: 00314161 
Kontaktná osoba:   Ing. Mgr. Martin Hriňák, e-mail: hrinak.vo@gmail.com 
Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4857  
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa ZoVO: § 7 ods. 1 písm. b) – Obec.  
 
3. Zdôvodnenie realizácie zákazky mimo elektronického trhoviska: Ide o jedinečné dielo 
realizované výlučne pre verejného obstarávateľa na základe jeho špecifických a pre daný 
prípad jedinečných požiadaviek. 
 
4. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Rozšírenie IS pre IBV Olešná Rovňany 
 
5. Druh zákazky: Civilná zákazka s nízkou hodnotou, stavebné práce nie bežne dostupné na 
trhu 
 
6. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby: Olešná Rovňany 
 
7. Výsledok verejného obstarávania: Uzavretie zmluvy o dielo. 
 
8. Stručný opis zákazky: Realizácia stavebných prác podľa projektu Rozšírenie IS pre IBV 
Olešná Rovňany 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 
Celkový rozsah predmetu zákazky: Podľa priloženej projektovej dokumentácie. Uchádzač má 
možnosť nahliadnuť do projektovej dokumentácie v sídle verejného obstarávateľa v stredu 
22.06.2016 v čase 7:30 – 11:30, 12:00 – 17:00. Rezerváciu termínu je potrebné realizovať 
zaslaním e-mailu na adresu urad@obecolesna.sk.  
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 67 948,93 € 
 
10. Trvanie zmluvy v mesiacoch: 6 
 
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky bude 
financovaný zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  
 
12. Podmienky účasti:  
Uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu. (Postačuje predloženie oskenovaného výpisu z príslušného 
registra.) 
 
Odôvodnenie požiadavky: Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane 
predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou. 
Uchádzač predložením dokladu preukáže oprávnenosť realizovať stavebné práce. 
 
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude 
z verejného obstarávania vylúčený.  
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13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky uvedená 
v eurách s DPH. 
 
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 28. 06. 2016 17:30  
 
15. Miesto na predloženie ponúk: E-mailom na nasledujúce dve adresy súčasne:  

urad@obecolesna.sk, 
hrinak.vo@gmail.com. 

 
16. Obsah ponuky  

Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty: 
1.  Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa 

bodu 12 tejto výzvy na predkladanie ponúk.  
2.  Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk 

podľa prílohy č. 1.  
3.  Podrobný rozpočet podľa prílohy č. 2 

 
17. Lehota viazanosti (lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané): do 31.12.2016 
 
18. Zákazka sa nebude financovaná z fondov EÚ.  
 
Zoznam príloh: 
1. Návrh na plnenie kritérií 
2. Podrobný rozpočet 
3. Návrh zmluvy o dielo 


