
Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves  
                                                                                                            

č. j.: PNV-2020/244-OcÚ  

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
podľa  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
 

1.Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

 

Názov :                     Obec Pečovská Nová Ves  

Sídlo :                       Obecný úrad, Hlavná 33,082 56 Pečovská Nová Ves 

IČO :                         00327590 

DIČ:                          2020711660 

Štatutárny zástupca:  PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

Kontaktná osoba :     Ing. Alena Nalevanková  

Tel. mobil:                0915971002 ,  051/4583177  

E-mail:                      urad@pecovska.sk 

 

2.  Názov predmetu zákazky:      
 

„Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves,  

SO-02 Splašková kanalizácia, Stoka - ul. Na Pečovec, AA 1-1“ 
 

3.  Druh zákazky:   
- realizácia stavebných prác   

 

4. Stručný opis  predmetu zákazky:   
Predmetom zákazky je rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves, konkrétne 

na ul. Na Pečovec, vybudovanie stoky „AA 1-1“  podľa zadania, ktoré je súčasťou výzvy 

(príloha č.1).   

 

5. Komplexnosť plnenia zákazky:  

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky vyplnením   

výkazu výmer uvedeného v prílohe č.1.  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:   

 

38 361,38  bez DPH 
(slovom: tridsaťosemtisíctristošesťdesiatjeden 38/100 Eur) 

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

- najnižšia cena  za dodanie celého predmetu zákazky v Eur s DPH. 

 

8. Sociálny aspekt:  

Povinnosť zhotoviteľa po dobu realizácie diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. 

(Zákonník práce) minimálne jednu osobu patriacu k marginalizovanej rómskej komunite, alebo 

dlhodobo nezamestnanú v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o 



zmene a doplnení niektorých zákonov a to s využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu na to 

právny poriadok SR poskytuje. 

 

9. Dĺžka viazanosti zákazky:    

 

Do 31.12.2021 

 

10. Doba realizácie stavby:    

 

Do šesť mesiacov od odovzdania staveniska objednávateľom a prevzatia 

staveniska zhotoviteľom. 

 

11. Podmienky účasti: 

a) Identifikačné údaje uchádzača. 

b) Cenová ponuka -  nacenenie  rozpočtu (príloha č.1)  - výkazu výmer, kde bude uvedený 

spôsob tvorby ceny na dodanie požadovanej služby s uvedením celkovej ponúkanej ceny za 

poskytnutie celého predmetu zákazky bez DPH  v Eur  a celkom s DPH v Eur. 

Cenová ponuka  musí byť odtlačená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp.  osoby 

oprávnenej konať za uchádzača. V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH,  upovedomí o tom 

vo svojej ponuke. 

c) Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

d) Podpísaný návrh zmluvy o dielo (Príloha č. 2).     

 

12. Zdroje  financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný   z nenávratného finančného príspevku v rámci 

implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka 

SR 2014 – 2020 a z vlastných prostriedkov obce. 

 

13. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:   

 
8. júna 2020 do 15:00 hod. 

 
Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi  elektronicky  na adresu  

urad@pecovska.sk, alebo   poštou, resp. osobne v zalepenej obálke s označením: „Cenová 

ponuka - Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves -  

NEOTVÁRAŤ“  do podateľne Obce Pečovská Nová Ves na adresu  Obecný úrad Pečovská 

Nová Ves, Hlavná 33, 082 56  Pečovská  Nová Ves . 

 

14. Ďalšie informácie: 

14.1 V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na hore uvedenom kontaktnom mieste. 

Účasť na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky , môže predložiť 

ponuku. 

14.2 Projektovú dokumentáciu je možné vyžiadať u verejného obstarávateľa.  

14.3 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa bude uskutočňovať 

telefonicky, elektronicky alebo osobne. 

 

 

mailto:urad@pecovska.sk


15. Prílohy: 

- nenacenené  Zadanie.  

- návrh  Zmluvy o dielo  
 

 

V Pečovskej Novej Vsi, 29.5.2020                                          

 

 

 

 

                                                                                                 PhDr. Jaroslav Dujava 

                                                                                                          starosta obce  


