
O B E C  Matejovce nad Hornádom 

053 21 Matejovce nad Hornádom 97 

 

                                                                              

 

Váš list.číslo/zo dňa                 Naše číslo                Vybavuje               Matejovce nad Hornádom 

                                                                                     Stanislavová              09.10.2019 

 

VEC: 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  č. 1/2019 podľa § 117 Zákona č. 

343/2015 o verejnom obstarávaní na dodávku stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia 

spevnených plôch pre sprístupnenie kultúrneho domu a kostola v centre obce  „ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                           Obec Matejovce nad Hornádom 

IČO:                                00329363 

DIČ:                                2020717776 

Sídlo:                             Matejovce nad Hornádom č. 97 

Štatutárny zástupca:  Marta Stanislavová, starostka obce 

Kontaktná osoba:        Marta Stanislavová 

Telefón:                         053/4498187 

                                        0904762731 

E-mail:                            matejovcenh@levonetmail.sk 

2. Druh zákazky:        zákazka na dodanie stavebných prác                                                 

Typ zmluvy:            zmluva o dielo 

3. Predmet zákazky:  Rekonštrukcia spevnených plôch pre sprístupnenie kultúrneho 

domu a kostola v centre obce Matejovce nad Hornádom 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: celkom 9003,90 Eur bez DPH                                   

Opis a rozsah predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je rekonštrukcia spevnených plôch v rozsahu uvedenom vo výkaze 

výmer a projektovej dokumentácie. 

mailto:matejovcenh@levonetmail.sk


Jedná sa o rekonštrukciu spevnených plôch , ktorá je v nevyhovujúcom technickom stave, 

potrebná je výmena betónových tvárnic 

5. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:        

Termín plnenia zákazky:   03/ 2020 – 12/ 2020 

Miesto plnenia:                  Matejovce nad Hornádom 

6. Jazyk ponuky: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a možnosť predloženia variantných riešení: 

Nie 

8. Podmienky účasti záujemcov: 

Oprávnenie realizovať predmet zákazky – výpis z obchodného alebo živnostenského 

registra 

9. Kritérium na vyhotovenie ponúk: 

Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH, obstarávateľ nebude akceptovať vyššiu hodnotu 

zákazky ako je predpokladaná hodnota zákazky vo výške 9003,90 € bez DPH. 

10. Predkladanie ponúk: 

Ponuky je potrebné predkladať v termíne do 16.10.2019 do 16,00 hod. 

Uchádzač predloží ponuku v uzavretej obálke na adresu sídla verejného obstarávateľa, ktorá 

musí obsahovať minimálne tieto údaje: 

- Obchodné meno, sídlo a  IČO uchádzača 

- Názov a sídlo verejného obstarávateľa 

- Text: Rekonštrukcia spevnených plôch pre sprístupnenie kultúrneho domu a kostola 

v centre obce 

 

Spôsob predloženia ponuky: 

. poštou 

. osobne 

. alebo kuriérom 

Obsah ponuky: 

. identifikačné údaje uchádzača 

. navrhovaná cena za celý predmet zákazky bez DPH a s DPH 

. položkovitý rozpočet 

 

11. Vyhodnotenie ponúk: 

Predložené ponuky budú komisiou vyhodnotené podľa stanovených kritérií. Úspešný 

uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný na uzavretie zmluvy o dielo. 

 



Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zákazky z nasledovných dôvodov: 

- Nebude predložená ani jedná ponuka 

- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám verejného 

obstarávateľa 

- Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 09.10.2019                                              Marta Stanislavová 

                                                                                     Starostka obce 

 

 


