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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 
Predmet zákazky: 

 
                        „Po ľsko-slovenské centrum jazdeckej turistiky“  

 
 
Postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9, zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Štefan Vasilenko 
   starosta obce  
 
  

 

 

 
 
 



POKYNY PRE UCHÁDZA ČOV 
 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 
Názov:    Obec Oľka 
IČO:    00323331 
Sídlo:     Oľka č.174, 067 04  Oľka 
Krajina:    Slovenská republika 
v zastúpení:     Obec Oľka,  Oľka č.174,067 04  Oľka 
Kontaktná osoba 
pre obstarávanie:   Štefan Vasilenko 
Telefón:    +421577880826 
E-mail:       obecolka@satlan.sk 
Kontaktná osoba 
pre predmet obstarávania:  Štefan Vasilenko, +421577880826 
E-mail:    obecolka@satlan.sk 
Internetová stránka:   www.olka.sk      
−  

2. Predmet zákazky 
2.1.   Názov: ,,Poľsko-slovenské centrum jazdeckej turistiky.“ 
2.2.  Opis predmetu obstarávania: 

1.1. Predmetom zákazky je realizácia stavby : „Poľsko-slovenské centrum jazdeckej turistiky“ ,  v 
rámci projektu“ Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky“. ktorá je členená na štyri stavebné 
objekty/SO/  : 

 
SO 01 Modernizácia studní  SO 02 Ohrada pre kone a SO 03 Chata pre turistov SO 
04  Podium s prístreškom 

 
Podrobný opis predmetu dodávky je podrobne definovaný doloženými dokumentmi, ktoré 
tvoria neoddeliteľnú súčasť súťažných podkladov. 
-       Modernizácia studní    - projektová dokumentácia 
                                             - výkaz výmer 
-       Ohrada pre kone      - projektová dokumentácia 
                                             - výkaz výmer 
-       Chata pre turistov        - projektová dokumentácia 
                                            - výkaz výmer 
-  Podium s prístreškom – projektová  dokumentácia 
    - výkaz výmer 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
Výstavba a rekonštrukcia objektov je v rámci projektu: „Poľsko-slovenské centrum konskej 
turistiky“, číslo projektu: WTSL.02.01.00-18-183/10. Predmet obstarávania je 
spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
/85 %/ , zo štátneho rozpočtu SR /10 %/ a vlastných zdrojov obstarávateľa /5 %/ v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce  Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 

−  
3. Predpokladaná hodnota zákazky 

 
Predpokladaná  cena je: 34 000,00 € s DPH    / 27 200,00 € bez DPH/ 
 
 
 



 
 
 
− 4. Miesto a termín plnenia 
4.1. Katastrálné územie obce Oľka 
4.2.Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie dodávky: do 20.8.2014 

 
 
− Miesto dodania – adresa: 

Organizácia Zástupca: Tel. číslo Email 
Obec Oľka, 
067 04  Oľka 174 Štefan Vasilenko +421577880826 obecolka@satlan.sk 

−  
5. Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
    5.1  Vyplnenú cenovú ponuku podľa prílohy Výzvy na predloženie cenovej ponuky „Príloha č. 1“ 
    5.2  Doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobitného postavenia: 

          - § 26 ods.1 písm.f  je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať  službu- dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať službu predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto 
dokladov 
 

− 6. Predloženie cenovej ponuky 
 
      6.1.      termín na predkladanie ponúk:    10.07.2014 do 12,00 hod. 
     6.2.      poštou, alebo osobne na adresu: Obec Oľka, 067 04 Oľka 174 
      6.3       obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

− adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú v tejto výzve, 
− adresu uchádzača, 
− označenie „zákazka v zmysle § 9 ods. 9) - neotvárať“, označenie heslom   

                      zákazky: „Poľsko-slovenské centrum jazdeckej turistiky.“   
     6.4      ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia. 
 
7 . Kritérium na hodnotenie ponúk 
 
7.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena  a dochvíľnosť pri realizácií predmetu 
zákazky stanovená v € s DPH. 
    7.2  Verejný obstarávateľ  uzavrie Zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorého ponuka bola 
úspešná.   
           7.3  Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky bude 
oznámený   výsledok poštou alebo osobne. 

 

Oľke, dňa 19.6.2014    

                                                                                                    Štefan Vasilenko 
                                                                                                        starosta obce 

 

 



 
 
 
 
 
Príloha č.  1 
                          

CENOVÁ PONUKA  
 
Predmetom obstarávania je dodanie stavebných prác – „Poľsko-slovenské centrum 
jazdeckej turistiky.“ projektu: „Poľsko-slovenské centrum konskej turistiky“, číslo projektu: 
WTSL.02.01.00-18-183/10. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – 
Slovenská republika 2007-2013. 
 
 
Názov uchádzača:      ......................................................................... 
 
Sídlo uchádzača:       ........................................................................... 
 
 
Cenová ponuka predmetu zákazky je uvedená v tabuľke: 
 

Predmet zákazky Merná jednotka 
Cena bez 

DPH 
DPH 20% Cena s DPH 

SO1 Modernizácia studní    

SO2   Ohrada pre kone    

SO3 Chata pre turistov    

SO4 
  Pódium s 

prístreškom 
   

Celkom      

   
 
Miesto a dátum: 
 
 
 
 
 
                                                                           ............................................................ 

pečiatka, podpis 
 

 
 
 



 
 
 
 


