
Výzva na predloženie ponuky

Verejný obstarávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce,  IČO 
00312461, DIČ : 2020530864 zabezpečuje  revitalizáciu existujúcej verejnej zelene v Obci 
Drahovce. V rámci tejto aktivity pripravuje komplexnú rekonštrukciu existujúcej verejnej 
zelene v obci Drahovce.

1/ Predmet zákazky: Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zelene 
v obci Drahovce.

2/ Druh zákazky : Služba, kategória 12, referenčné číslo CPC 867

3/ Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Drahovce

4/ Stručný popis zákazky: Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie  na 
rekonštrukciu zelene  v nasledovných objektoch: 

� Rekonštrukcia zelene v parku pri Pomníku padlých bojovníkov proti fašizmu /Hlavná 
ulica/

� Rekonštrukcia zelene na Dedinskej ulici /vyčlenený úsek od ulice Hlavnej/

� Rekonštrukcia zelene na ulici Kalvárii

� Rekonštrukcia zelene v parčíku pri Kultúrnom dome a v okolí Pošty

Požiadavky na spracovanie projektovej dokumentácie:

� Sprievodná správa

� Návrh výsadby

� Návrh stromov na odstránenie /v prípade potreby/

� Vizualizácia navrhnutých plôch

� Spracovanie spoločenskej hodnoty drevín navrhnutých na výrub /Kalvária/

� Rozpočet

Projektová dokumentácia vrátane všetkých podkladov a dokladov bude spracovaná 
v digitálnej podobe

5/ Predpokladaná hodnota zákazky: 6 000,- € bez DPH . 

6/ Obstarávateľ vyžaduje  osobnú obhliadku miesta dodania služby.



7/ Podmienky účasti: Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú 
oprávnení  poskytovať danú službu a majú skúsenosti s dodávkou  obdobných služieb. 
Vyžaduje sa  predloženie dokladov na oprávnenie dodávať požadované služby. 

V ponuke sa uchádzač zaviaže dodať zákazku najneskôr 30 dní od podpisu zmluvy 
s úspešným uchádzačom.

Ponuku, teda cenu za kompletnú dodávku uchádzač predloží v členení:

Cena bez DPH:

DPH:

Cena celkom:

Úspešným uchádzačom bude uchádzač s najnižšou cenou celkom. Úspešného uchádzača 
vyzve verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy o dielo na predloženie vyššie uvedených 
dokladov o oprávnení .

8/ Trvanie zmluvy : Spracovanie projektovej dokumentácie do 30 dní od podpisu zmluvy 
s úspešným uchádzačom.

9/ Lehota na predkladanie ponúk:  21.03.2014 do 14,00 hod elektronicky na adresu 
zástupcu verejného obstarávateľa: urs@stonline.sk

10/ Dátum zverejnenia  Výzvy na predloženie ponúk na stránke obce 18.03.2014. 

Vypracoval: Ing. Milan Kakalík , zástupca verejného obstarávateľa


