
O b e c    D  r a h o v c e 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41  Drahovce 
Tel., fax:033/778 35 21, IČO: 00312461, e-mail: oudrahovce@oudrahovce.sk 

 

Č.j.:  2017 
V Drahovciach, 03.08.2017 
 
    
 
 
 
Vec :  Výzva na predloženie ponuky 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 
 

„Výmena rozvodne, elektroinštalačné práce a opravy v KD Drahovce“ 
 
za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 
 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v § 5 ods. 
3, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

Ponuku je potrebné predložiť mailom na adresu: varackova@obecdrahovce.sk, alebo 
v tlačenej podobe do podateľne Obecného úradu Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 
Drahovce  v termíne do 09.08.2017 do 10.00 hodiny v zalepenej obálke označenej 
„Neotvárať – Výzva – výmena rozvodne KD Drahovce“. 

Po vyhodnotení ponúk bude vyhotovená záväzná objednávka, ktorá bude následne 
doručená víťaznému uchádzačovi.  

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný 
predmet obstarávania v súlade s touto výzvou. 
 
 

S pozdravom 
 
 
         ..................................... 
                                                                                                   Ing. Juraj Klein – starosta obce
         
 
 
 
Prílohy: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
Formulár cenovej ponuky 
 
 



 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 

 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  Obec Drahovce, 922 41 Drahovce, IČO: 00312461 

Kontaktné miesto: Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce 

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Klein - starosta, kontakt: 033 / 77 83 133,  0905 329 383 

 

2. Predmet zákazky (názov): „Výmena rozvodne, elektroinštalačné práce a opravy v KD 

Drahovce“ 

 

3. Opis predmetu zákazky: viď formulár 

 

4. Druh zákazky: služba 

 

5. Miesto poskytnutia služby: Obec Drahovce - Kultúrny dom  

 

6. Lehota dodania zákazky: ihneď po vystavení objednávky 

 

7. Spôsob predkladania ponúk: elektronicky na adresu varackova@obecdrahovce.sk alebo v tlačenej 

podobe do podateľne Obecného úradu Drahovce, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce 

v zalepenej obálke označenej „Neotvárať – výzva – výmena rozvodne KD Drahovce“ 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk (dátum, čas): do 09.08.2017  do 10.00 hod.  

 

9. Kritérium vyhodnotenia ponúk: najnižšia cena celkom vrátane DPH.  

 

10.  Podmienky účasti: Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú oprávnení 

poskytovať danú službu a majú skúsenosti s dodávkou obdobných služieb. Od úspešného 

uchádzača sa vyžaduje predloženie kópie dokladov dodávať požadované služby.  

Uchádzačovi sa doporučuje obhliadka na mieste po telefonickom dohovore. 

 

11.  Ďalšie požiadavky na spracovanie ponuky:  

Neplatiči DPH na to, že sú neplatiči DPH zvlášť upozornia a  uvedú cenu bez DPH.  

Platcovia DPH uvedú cenu bez DPH, DPH a cenu celkom vrátane DPH. 

 

12.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude 

prihliadať. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť objednávku ani zmluvu so žiadnym 

uchádzačom, ak predložené ponuky bude považovať za neprijateľné.  

 

13.  Výzva bude zaslaná vybraným záujemcom na predloženie ponúk dňa 03.08.2017. 

 

V Drahovciach, dňa 03.08.2017                                             Ing. Juraj Klein – starosta ................................ 


