
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
"Oprava pamätníkov v obci Drahovce"

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Obec Drahovce, Obecný úrad
Adresa: Hlavná 429/127
IČO: 00312461
Zastúpený: Ing. Klein Juraj – starosta obce
Krajina: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Telefón: 033/7785133, 033/7783521
Internetová adresa (URL): www.drahovce.com
Elektronická pošta: oudrahovce@oudrahovce.sk

2. Predmet zákazky 
Predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služieb: 3.750 eur vrátane DPH

3. Názov predmetu zákazky
"Oprava pamätníkov v obci Drahovce"

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky, obhliadka miesta predmetu zákazky sa odporúča

5. Opis predmetu zákazky
Celková obnova troch pamätníkov z 1. a 2. svetovej vojny a úprava verejného pohrebiska v obci 
Drahovce:  vyspravenie  pomníkov,  povrchová  úprava  pomníkov,  prezlátenie  písma  a  ratolestí, 
renovácia oplotenia.
 
6. Miesto dodania predmetu zákazky
Obec Drahovce 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
98371110-8 Cintorínske služby
98390000-3 Iné služby 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky
Predpokladané ukončenie dodávky: 1 mesiac

9. Podmienky účasti
§ 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo 
žiadosť o účasť

10. Obsah ponuky
– Cenová ponuka
– Kópia dokladu na preukázanie oprávnenosti dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu (kópia živnostenského listu, výpisu z obchodného registra ap.)
– Návrh zmluvy v jednom výtlačku

11. Lehota a miesto predkladania ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: dátum: 20.11.2013 do 12.00 hod.
Adresa na doručenie ponuky: Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce



12. Cena
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.  18/1996 Z.z. o cenách v 
znení neskorších predpisov. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách. 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 
– navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
– sadzba DPH a výška DPH,
– cena celkom vrátane DPH.

13. Ponuka
Uchádzač vloží ponuku do jednej samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal musí byť 
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu. 
Na obálke/obale musia byť nasledovné údaje:
– adresa miesta na predloženie ponuky
– adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
– označenie "súťaž – neotvárať"
– a heslo súťaže: "Oprava pamätníkov v obci Drahovce" 

14. Otváranie ponúk
Dátum a čas otvárania ponúk: 21.11.2013 o 10.00 hod.

15. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena vrátane všetkých súvisiacich nákladov – 100 b.
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou záklazky a pri 
ostatných  ponukách  sa  určí  úmerou.  Hodnotenie  ceny za  dodanie  predmetu  zákazky ostatných 
ponúk  sa  vyjadrí  ako  podiel  najnižšej  navrhovanej  ceny  zákazky  príslušnej  vyhodnocovanej 
ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
Víťazom sa stane uchádzač, ktorý získa najvyšší počet bodov.
 
16. Lehota viazanosti ponúk
31.12.2013 

17. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo 
chráneného pracoviska?
Neprichádza do úvahy

18. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa

19. Proti  rozhodnutiu  verejného  obstarávateľa  pri  postupe  zadávania  zákazky  podľa  §9  ods.  9 
zákona  č.  25/2006  Z.z.  o  verejnom  obstarávaní  a  o  doplnení  niektorých  zákonov  v znení 
neskorších predpisov nie je možné podať námietky. 

20. Zodpovedná osoba
Ing. Juraj Klein, starosta obce
   
V Drahovciach, 15.11.2013

                                                                                                   ................................................
                                                                                                  Ing. Juraj Klein – starosta obce


