
                                       Obec Šarišské Jastrabie 

V Ý Z VA 

             NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

spracovaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b ZVO 

   Verejný obstarávateľ:              Obec Šarišské Jastrabie    

   Sídlo:                                          Šarišské Jastrabie 257,  065 48 Šarišské Jastrabie 

   Zastúpený:                                PaedDr. Ľubomír Rešetár starosta obce 

   IČO:                             00330213    

   DIČ:               2020698867 
   E – mail:              obecsarjastrabie@slnet.sk  
 

2. Názov predmetu zákazky: „REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY   

V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE“ realizácia Verejného obstarávania. 

3. Druh zákazky: Služby. 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet 

zákazky. 

5. Hlavné miesto poskytnutia služby: Sídlo verejného obstarávateľa. 

6. Spoločný slovník obstarávania: 79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: kritéria  na vyhodnotenie ponúk s pravidlami 

ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 

priemer cien predložených ponúk v EUR bez DPH 

na stanovenie PHZ. 

UPOZORNENIE: 

V prípade, ak predpokladaná hodnota (priemer 

cien predložených ponúk) bude do 5000 EUR bez 

DPH, budú sa ponuky zároveň posudzovať ako 

súťažné a určí sa úspešný uchádzač, ktorý 

ponúkne najnižšiu cenu za požadovaný predmet 

zákazky v EUR bez DPH 

8. Opis predmetu zákazky:             Predmetom zákazky sú špecializované služby v 

           oblasti realizácie verejného obstarávania v členení: 
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Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska – stavebné práce 

§ 117 Stavebný dozor - služby    

§ 117 Interiérové vybavenie - tovary   

§ 117 riadenie projektu  - služby   

 

Pri zákazkách do 5 000,00€ bez DPH bude PHZ slúžiť ako prieskum trhových cien 

9. Termín poskytnutia služby: do 25.2.2019 

10. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z EU fondov a 

finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

11. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: Uchádzač musí v ponuke preukázať 

splnenie podmienky účasti predložením čestného prehlásenia o oprávnení poskytovať 

služby, ktorá je predmetom zákazky. Príloha č. 1 tejto výzvy 

12. Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky: Uchádzač predloží cenovú 

ponuku v súlade s Kalkuláciou ceny uvedenou v Prílohe č.2 tejto Výzvy. Ak uchádzač nie 

je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 

13. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

Čestné prehlásenie -  prílohu č. 1 a navrhovanú cenu predmetu zákazky podľa Prílohy č. 2 

tejto Výzvy podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača. 

14. Lehota na predkladanie ponúk: 16.1.2019. Ponuky s obsahom podľa bodu 13. tejto 

Výzvy musia byť doručené v lehote predkladanie ponúk v elektronickej podobe na e- 

mailovú adresu: obecsarjastrabie@slnet.sk 

15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk : Najnižšia cena v EUR s DPH. 

16. Podmienky tykajúce sa zmluvy/ objednávky: Úspešný uchádzač obdrží objednávku 

 

PaedDr. Ľubomír Rešetár starosta obce 

 
V Šarišskom Jastrabom, dňa 11.1.2019 
 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

 

 

Súhrnné čestné vyhlásenie 

 

Dole podpísaný .............................. ako štatutárny zástupca/ poverená osoba  

 

spoločnosti ............................................ 
 

ČESTNE PREHLASUJEM 

 
- Som oprávnený dodávať predmet zákazky a  spĺňam podmienky účasti podľa §32 odst.1, 

písmeno  f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
 

Zároveň vyhlasujem, že 

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné; 

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom; 

- všetkému, čo bolo v súťažných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo 

jasné sme využili možnosť dorozumievania, tzn. spytovali sme sa a sme si vedomí, že 

ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným 

obstarávateľom, budeme zo súťaže vylúčení; 

 

 

 

 

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 
.......................................................................... 

Podpis otlačok pečiatky uchádzača (meno, 

priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača 

oprávneného konať v záväzkových vzťahoch) 

 

 



Príloha č. 2 

 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

„REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ŠARIŠSKÉ JASTRABIE“ Verejné obstarávanie 

Cena za službu bez DPH 20% DPH Cena za službu s DPH 

   

 

 

 
 
 
 
Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 

.......................................................................... 
Podpis otlačok pečiatky uchádzača (meno, 

priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača 

oprávneného konať v záväzkových vzťahoch) 

 


