
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
V zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

 
 

1/ Identifikácia verejného obstarávateľa:   
Názov: Obec Drahovce 
Sídlo: Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce 
IČO: 00312461 
Kontaktné miesto: Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce 
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Klein – starosta obce 
Tel.: 033/7783133, 0905329383 
Internetová adresa: www.drahovce.com 
 
Zastúpený: NYX s.r.o., Šenkvická 14/O , 902 01 Pezinok ako zástupca verejného 
obstarávateľa el. adresa:  urs@stonline.sk 
 

1/ Predmet zákazky (názov): Správca obecných budov 
 
2/ Hlavné miesto dodania služby: Obec Drahovce 

 

3/ Opis predmetu zákazky: 
- zabezpečenie výkonu správy budov  vo vlastníctve obce Drahovce: kultúrny dom, 

spoločenský dom, futbalový štadión a dom smútku (spravovanie po technickej stránke, 
kontrola technického stavu objektov a príslušného okolia, zabezpečenie výkonu pravidelných 
kontrol rozvodov a zariadení, hasičských prístrojov, zabezpečenie čistoty objektov) 

- organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, koordinácia podujatí 
poriadaných spoločenskými organizáciami v obci 

- starostlivosť o informačné priestory vrátane aktualizácie oznamov a reklám 
 

4/ Predpokladaná hodnota zákazky: do 20 000 ,00 € 
 

5/ Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby obstarávaná postupom zadávania zákazky podľa 
§ 117 zákona o verejnom obstarávaní 

 

 

6/ Lehota dodania zákazky, trvanie zmluvy: 05/2017 – 05/2019 
 

7/ Spôsob predkladania ponúk: mailom, elektronicky na adresu zástupcu verejného obstarávateľa: 
urs@stonline.sk 
 

8/ Lehota na predkladanie ponúk (dátum, čas): 03.05.2017 do 12.00 hod. 
 

9/ Miesto a spôsob predkladania ponúk: 
elektronicky na adresu zástupcu verejného obstarávateľa: urs@stonline.sk 

 
- Kritérium vyhodnotenia ponúk: najnižšia cena s DPH /najnižšia cena celkom/ 



     Úspešným uchádzačom bude uchádzač s najnižšou cenou celkom. Úspešného uchádzača 
vyzve verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy na predloženie nasledovných dokladov: 

 

       -  predložiť doklad v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať  
stavebné práce alebo poskytovať službu - doklad o oprávnení poskytovať službu        
s predmetom činnosti súvisiacim s predmetom zákazky – kópia tohto dokladu /ŽL/ 
 

10/ Ďalšie požiadavky na spracovanie ponuky:  
- stanoviť cenu za 1 mesiac poskytnutia služby 
- uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní 
- platcovia DPH uvedú cenu bez DPH aj vrátane DPH 
 

 

11/ Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa   
nebude prihliadať. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so žiadnym 
uchádzačom, ak predložené ponuky bude považovať za neprijateľné. 

 

12/  Dátum zverejnenia  Výzvy na predloženie ponúk na stránke obce 27.04.2017. 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Milan Kakalík, zástupca verejného obstarávateľa 

 

 
 


