
  Výzva na predkladanie cenových ponúk rozšírenie vodovodu v obci Studienka 

Zákazka podľa § 117 Zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon). 

Názov zákazky:  Rozšírenie vodovodu v obci Studienka lokalita Eliáška a Na Drahách1. 

 Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa: 

  Názov organizácie:   Obec Studienka 

                                   IČO: 00310042 

Kontaktné miesto: Obecný úrad Studienka, 908 75 Studienka 364 

Kontaktná osoba:  Ing. Boris Soukup, starosta obce 

Telefón:   034 7782151, mobil  0905 323477 

Email:  starosta.obce.studienka@gmail.com 

 

 Predmet zákazky:            -   Stavebné práce 

2. Opis zákazky: 

   Jedná sa o položenie nového potrubia vodovodu v obci Studienka podľa schválenej 

projektovej dokumentácie. Výkopové práce, položenie potrubia, osadenie hydrantov, 

tlakové skúšky, pripojenie na jestvujúcu sieť, terénne úpravy. Vybudovanie nových prípojok.  

Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu počas pracovnej doby na Obecnom úrade. 

.2.1  Miesto dodania:  Obec Studienka 

2.2 Termín dodania prác:  september – október 2020 

2.3 Rozdelenie predmetu zákazky:  nie 

2.4 Variantné riešenia:  nie 

2.5 Jazyk ponuky:  slovenský 

2.6 Mena:   Eur 

3. Obhliadka predmetu zákazky: podľa potreby uchádzača. Informácie poskytne starosta 

4. Predpokladaná cena zákazky:  28 000,- € bez DPH 

5. Rozsah predmetu obstarávania:  Predmetom zákazky je dodávka stavebných prác podľa 

projektovej dokumentácie, podľa súpisu materiálu a prác, ktorý je súčasťou tejto výzvy. 

6. Hlavné podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný obcou Studienka 

z vlastných zdrojov. 



7. Podmienka účasti záujemcov: Záujemca predloží ponuku na realizáciu diela podpísanú 

a opečiatkovanú štatutárnym zástupcom spoločnosti 

8. Ďalšie podmienky účasti:   - Vyplnený súpis materiálu a prác s uvedením konečnej ceny .   

     Úspešný uchádzač k podpisu Zmluvy o dielo doloží: 

    - Doklady, že spĺňa podmienky účasti v ustanovení §32 ods.1 zákona o verejnom 

obstarávaní 

9. Lehota na predkladanie ponúk: 25.9.2020 do 12oo hod. elektronicky na adresu verejného 

obstarávateľa     starosta.obce.studienka@gmail.com 

     Miesto vyhodnocovania ponúk: na adrese obstarávateľa, 908 75 Studienka 364 

10. Kritéria  na hodnotenie ponúk:  V súlade s § 44 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní 

sa ponuky vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba 
ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti. 

11. Lehota viazanosti ponúk:  100 dní. 

12. Použitie elektronickej aukcie: nie je možné použiť elektronickú aukciu, nakoľko nie je 

možné vopred   rozsah prác, ktoré bude potrebné vynaložiť pri spracovávaní predmetu 

zákazky.  Výsledný produkt zákazky je jedinečný a nebude ho možné použiť v iných 
podmienkach ako v podmienkach verejného obstarávateľa. 

13.  Táto výzva je zverejnená dňa 16 .9.2020na webovej stránke obce Studienka a následne 

zaslaná trom potencionálnym uchádzačom na vypracovanie ponuky. 

14. Doplňujúce informácie:  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky 

v prípade, ak ponuka uchádzačov presiahne predpokladanú hodnotu, alebo všetky ponuky 

budú pre neho inak neprijateľné. 

 

 

V Studienke  16.9.2020                                                                  Ing. Boris Soukup 

                                                                                                           verejný obstarávateľ  

             

            

            

            

             

            

            

            

            

            

            



            

             

  

         

 


