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Výzva na predloženie ponuky  

k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky 
 

 

Staškov, dňa 15.11.2021 

    

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky 

alebo výberu dodávateľa  

Obec Staškov, ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov,  ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  

ods. 1 písm. b)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie 

ponuky v zmysle § 6 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

„Obhliadka lávok a mostov – správca Obec Staškov a spracovanie príslušnej 

dokumentácie.” 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa:                          Obec Staškov  

Adresa verejného obstarávateľa:              ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov 

Krajina:                                                                     Slovenská republika 

Zastúpený:                                                                Ing. Ladislav Šimčisko –starosta obce  

IČO:                                                                          00314293 

DIČ:                                                                          2020553271 

Banková inštitúcia:                                                   Prima banka Slovensko, a. s.  

Číslo účtu:                                                                 SK 81 5600 0000 0002 7961 5001  

e-mail:                                                                       starosta@staskov.sk  

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Eva Ježíková   

Telefón:  041/4302727 

E-mail:  staskovvo@gmail.com 
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2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Ponuky pre predmet zákazky sa predkladajú v 

elektronickej podobe.  

Ponuka predložená v elektronickej podobe:  

Ponuka je doručená prostredníctvom e-mailu – staskovvo@gmail.com 

Do predmetu  treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA „Obhliadka lávok a mostov – 

správca Obec Staškov a spracovanie príslušnej dokumentácie..” 

V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť podpísaná uchádzačom alebo 

štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, 

následne oskenované (scan), doručená v lehote na predkladanie ponúk.  

 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  

Eva Ježíková - staskovvo@gmail.com 

 

4. Predmet obstarávania „Obhliadka lávok a mostov – správca Obec Staškov 

a spracovanie príslušnej dokumentácie..“ 

Žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky na výkon obhliadky a zostavenie mostného 

zošita osobou odborne spôsobilou, spracovanie protokolu o hlavnej prehliadke na 

jednotlivých objektoch v zmysle príloh. 

P. č. Názov položky,opis 
  

Počet 

  

1 MO 01 - Most k Obecnému úradu 

Mostný zošit TP 075 (12/2013) 1 

Hlavná prehliadka-protokol podľa TP060, TP061 

(20.12.2019) 
1 

2 MO 02 - Most u Vyhniara 

Mostný zošit TP 075 (12/2013) 1 

Hlavná prehliadka-protokol podľa TP060, TP061 

(20.12.2019) 
1 

3 MO - 03 - Lávka u Hatali 

Mostný zošit TP 075 (12/2013) 1 

Hlavná prehliadka-protokol podľa TP060, TP061 

(20.12.2019) 
1 

4 MO 04 - Lávka u Kamenišťákov 

Mostný zošit TP 075 (12/2013) 1 

Hlavná prehliadka-protokol podľa TP060, TP061 

(20.12.2019) 
1 

5 MO 05 - Lávka k železničnej stanici 

Mostný zošit TP 075 (12/2013) 1 

Hlavná prehliadka-protokol podľa TP060, TP061 

(20.12.2019) 
1 

6 
MO 06 - Lávka k Futbalovému 
ihrisku 

Mostný zošit TP 075 (12/2013) 1 

Hlavná prehliadka-protokol podľa TP060, TP061 

(20.12.2019) 
1 

7 MO 07 - Most do Kožákov 

Mostný zošit TP 075 (12/2013) 1 

Hlavná prehliadka-protokol podľa TP060, TP061 

(20.12.2019) 
1 
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5. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Staškov  

6. Lehoty na dodanie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  Dodávateľ sa zaväzuje dodať 

predmet zákazky v lehote  max. do 31. 01. 2022 

 

7. Financovanie predmetu zákazky: Z rozpočtu Obce Staškov. Zmluvnú cenu uhradí verejný 

obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Verejný 

obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.  

Vlastná platba bude realizovaná:  

Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného  platobného styku. Uchádzač vystaví 

faktúru, splatnosť  faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany  

vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam 

a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou. Faktúra musí 

obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia podľa zmluvy 

a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR. 

 

8. Lehota na predloženie ponuky: 30.11.2021, 10:00 hod. 

 

9. Kritériom na vyhodnotenie prieskumu trhu bude:  

Priemer všetkých ponúknutých celkových cien za celý predmet zákazky v Eur bez DPH alebo 

celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 

 

10. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:  

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o 

cenách vykonáva. 

Navrhovaná cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením podmienok a 

požiadaviek uchádzačom uvedených v tejto výzve aj v prílohách tejto výzvy na predkladanie 

ponúk. 

Obsah ponuky uchádzača:  

Vyplnená a podpísaná Cenová ponuka od uchádzača. 

 

Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Ladislav Šimčisko tel.: 

+421 905 863 031, staskovvo@gmail.com    
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Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Na základe vyhodnotenia prieskumu trhu, 

verejný obstarávateľ určí postup verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní alebo určít víťazního uchádzača. 

S úctou,  

..........................................................  

Ing. Ladislav Šimčisko –starosta obce  

 

Prílohy: Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

    Príloha č. 2 – Mapy+fotografie 

 


