
             

     Obec Bellova Ves 

        Obecný úrad v Bellovej Vsi č. 75, 930 52 Blahová 
              tel.:031/5587 126     IČO: 00800180     www.bellovaves.sk    obecbellova@gmail.com  

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:   
Názov:       Obec Bellova Ves 
IČO:       00800180 

DIČ:     2021169139 

Kontaktná osoba:                                       Ing. Mária Jankovičová, MBA 

Sídlo:                                                            Bellova Ves č. 75 

Telefón:                                                        +421 31/551 12 72; 0911 759 720 

E-mail:      obecbellova@gmail.com  

2. Názov predmetu zákazky:   

„Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Bellova Ves“ 

Opis predmetu zákazky: Realizácia zámeru „Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci 

Bellova Ves“  

Rozsah zadania :   

 Zameranie skutkového stavu (terajší stav: kovová konštrukcia, zastávka oplechovaná) 

 Návrh nových stavebných úprav (murovaná zastávka v kombinácií s drevom, plastom  

alebo joklovinou, možnosť ponechať pôvodnú kovovú konštrukciu) 

 Rozpočet/prehľad rozpočtových nákladov/výkaz výmer 

3. Možnosť predloženia ponuky, jazyk ponuky a mena: Uchádzač predkladá ponuku na celý 

predmet zákazky v slovenskom jazyku; mena EUR. 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti a možnosť predloženia variantných riešení:  Nie  

5. Obsah ponuky:  

 Identifikačné údaje uchádzača 

 Vyplnený návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 1 

 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie nahrnovanú cenu a zároveň uvedie, že nie je 

platiteľom DPH. 

6. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najlepší pomer ceny a kvality, ak uchádzač nie je platcom DPH 

uvedie to vo svojej ponuke. 

7. Predpokladaná cena: do 5 000,00 eur bez DPH 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie: do 30.06.2018 

9. Lehota viazanosti ponuky: do 31.12.2018 

10. Lehota na predkladanie ponúk:   15.06.2018, 15:00 h.  
11. Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť: obecbellova@gmail.com. Súťažnú ponuku (príloha 

č. 1) pošle uchádzač naskenovanú v prílohe mailu vo formáte pdf. 

Do predmetu e-mailu uvedie: „Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Bellova Ves“ 

 V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Obecný 

úrad obce Bellova Ves, Bellova Ves č. 75, 930 52 Blahová. Dátum poštovej pečiatky nie je 

rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. 

Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je 

zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré 

vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk; v prípade 

doručenia poštou obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, 

http://www.bellovaves.sk/
mailto:obecbellova@gmail.com
mailto:obecbellova@gmail.com


heslom obstarávania „Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Bellova Ves , ako aj 

obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

12. Otváranie ponúk: 15.06.2018, 15:00 h. Otváranie ponúk je neverejné. 

13. Doplňujúce informácie: 
1) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi 

v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému 

uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.  

2) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti 

a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.  

3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak: 

a) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 

výzve; 

b) sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

c) ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 

d) nebude predložená ani jedna ponuka. 

4) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  

5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

 

 

Ing. Mária Jankovičová, MBA 

starostka obce                                                                                               

Bellova Ves 05. júna 2018      

Príloha Výzvy zo dňa 05.06.2018:  

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií – Súťažná ponuka 


