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Obec Osadné, Osadné 100, 06734 Nižná Jablonka,  

 
 
 
                                                               
 

                                                                                             Podľa rozdeľovníka                                                      
 
 
 

Váš list číslo/zo dňa                Naše číslo                     Vybavuje/linka                    Osadné 
 106/2019                          Mgr. Mikuláško                     21.10.2019 

 
 
 
 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 

 

Obec Osadné, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/215 

Z.z. neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 

117 na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

 

 

Verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác „Turisticko-informačné centrum“ 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1. písm. d) ZVO: 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Osadné 

Sídlo: Osadné 100, 06734 Nižná Jablonka 

Štatutárny zástupca: Mgr. Róbert Mikuláško – starosta obce 

IČO: 00323357 

DIČ: 2020794578 

Tel.: +421 57 7798124 

Fax.: +421 57 7798124 

E-mail: obec.osadne@azet.sk 

Internetová stránka: www.osadne.ocu.sk 

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Osadné, Osadné 100, 067 34 Nižná 

Jablonka  

 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Nadežda Mikulášková – finančný manažer 

a účtovník 
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4. Predmet obstarávania: Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác 

Turisticko-informačné centrum Osadné 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Mandátna zmluva 

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):Zákazka sa bude 

realizovať v rámci projektu Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc 

v Karpatoch (Úloha: Budovanie sprievodnej infraštruktúry) financovaného 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  

v rámci výzvy PL-SK 2014-2020 – 1. os „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia“, v súlade s Pokynmi Programu cezhraničnej 

spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 (kód ITMS: PLSK.01.01.00-

18-0168/17-00). Špecifikácia predmetu zákazky je podrobne uvedená v Prílohe I.  

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 2266,67 EUR bez DPH (určená na základe 

prieskumu trhu) 

 

8. Miesto a termín dodania zákazky: Úspešný uchádzač sa zaviaže dodať predmet 

obstarávania na miesto vyšpecifikovaní v Prílohe I.  

 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 
Lehoty na dodanie predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe I.  

 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Nevzťahuje sa. 

 

11. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných 

prostriedkov, zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozpočtu a Štátneho 

rozpočtu SR. Úhrada za dodanú službu sa uskutoční bezhotovostným platobným 

stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry, ktorá bude mať náležitosti 

daňového dokladu. Doba splatnosti bude minimálne 30 dní. 

 

12. Lehota na predloženie ponuky: 29.10.2019 do 14:00 hod. 

 

13. Spôsob predloženia ponuky: Poštou, osobne alebo e-mailom. 

 

14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenie a spôsob hodnotenia 

ponúk: Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe kritérií na 

vyhodnotenie ponúk, ktorými sú najnižšia cena bez DPH.  

 

15. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade 

zaslania 

a) Poštovou prepravou/doručenia osobne označiť obálku: „Neotvárať – ZsNH- 

verejné obstarávanie dodávateľa TIC Osadné“. Adresa je uvedená v bode 1 tejto 

výzvy. 

b) E-mailom uviesť v predmete správy: „Neotvárať – ZsNH- verejné obstarávanie 

dodávateľa TIC Osadné“. 

c) E-mail pre doručenie ponuky: obec.osadne@azet.sk 

 

16. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a) Identifikačné údaje uchádzača: (Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) 

s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b) Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými 

verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie ponúk podľa ustanovenia § 117 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov s pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu, 

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača. 

c) Vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 

v ponuke s pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu, resp. osoby oprávnenej konať 

za uchádzača. 

d) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena bez DPH, 

sadzba DPH, cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť 

upozorní. 

e) Súhlas so spracovaním osobných údajov – Príloha II. 

 

17. Otváranie ponúk: 31.10. 2019 o 15:00 hod., miesto: Obec Osadné, Osadné 100, 

06734 Nižná Jablonka. 

 

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Nadežda Mikulášková – 

finančný manažér a účtovník, mob.: +421 908 835 250. 

 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávania: Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk 

bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel 

a ktorému verejný obstarávateľ pošle Mandátnu zmluvu. Neúspešnému uchádzačovi 

zašle verejný obstarávateľ informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, s informáciou, 

že neuspel a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, 

v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu 

vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 

 

V Osadnom dňa: 21.10.2019 

 

............................................................ 

Mgr. Róbert Mikuláško 

starosta obce 

 

 

 

Prílohy: 

1. Špecifikácia predmetu zákazky 

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov 


