
      

                                                                           
 
 
 
 
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky (služby) 
 
 
 
 

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č

Vás v rámci prieskumu trhu pri jednoduchej zákazke (zákazke s nižšou hodnotou ako je hodnota podlimitnej zákazky) 
dovoľujeme vyzvať na predloženie cen
„Rekonštrukcia parku pri kaštieli v obci Lehnice
 

1. Identifikácia verejného obstarávate
Názov :  Lehnice, n.
IČO :  36084328
Sídlo :  Lehnice 113, 930 37 Lehnice

 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy
       2.1 Názov zákazky: zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku: 

   „Rekonštrukcia parku pri kaštieli v
2.2 Druh zákazky:  – zákazka na dodanie služby.
2.3 Na uskutočnenie predmetu zákazky bude 

 

3. Opis predmetu zákazky 
       3.1  Predmetom zákazky je zabezpe
             „Rekonštrukcia parku pri kaštieli v
       3.1.1 Príprava, spracovanie a realizácia procesu v
       3.1.2 Vypracovanie kompletnej dokumentácie procesu verejného obstarávania v
                č.25/2006 Z. z.  
                (Predmetom procesu verejného obstarávania bude výber dodávate
                stavby  podlimitnou metódou.)

  

4. Podmienky účasti uchádzačov
4.1  Kópia dokladu o oprávnení podnika

tovar § 26 ods. 2 písm. e) zákona v
registra) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikate
podpisu zmluvy alebo iné potvrdenie, 

 

5. Lehota na predloženie ponúk 
5.1 Lehota na predloženie ponúk je ur
5.2 Ponuky musia byť doručené elektronicky na e
      s predmetom e-mailu „VO –
5.3 V prípade, že nie ste platcom DPH, uvies

 

6. Kritériá na hodnotenie ponúk
6.1 Najnižšia cena s DPH celého predmetu obstarávania. 

            V cenovej ponuke musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s
6.2 Porovnáva sa u platiteľov DPH cena v
 

7. Otváranie ponúk 
7.1 Otváranie sa uskutoční 28. 01. 2015 o 13
7.2 Osoby oprávnené zúčastniť 

predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk spôsobom daným v

 

                                                                                                            

Výzva na predloženie cenovej ponuky (služby) – prieskum trhu 

súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
rámci prieskumu trhu pri jednoduchej zákazke (zákazke s nižšou hodnotou ako je hodnota podlimitnej zákazky) 

 na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku:
obci Lehnice“. 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Lehnice, n. o., LEHNICE 
36084328 
Lehnice 113, 930 37 Lehnice 

typ zmluvy 
čenie procesu verejného obstarávania na zákazku:  

Rekonštrukcia parku pri kaštieli v obci Lehnice“. 
zákazka na dodanie služby. 

nenie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.  

Predmetom zákazky je zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku: 
„Rekonštrukcia parku pri kaštieli v obci Lehnice“ 

realizácia procesu verejného obstarávania  
Vypracovanie kompletnej dokumentácie procesu verejného obstarávania v zmysle zákona  

Predmetom procesu verejného obstarávania bude výber dodávateľa na zhotovenie predmet
metódou.) 

čov 
oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - Predloženie dokladu 

tovar § 26 ods. 2 písm. e) zákona v predmete zákazky (výpis z obchodného alebo výpis zo živnostenského 
registra) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1

alebo iné potvrdenie, čestné vyhlásenie o znalosti vykonávať verejné obstarávanie

 
Lehota na predloženie ponúk je určená do: 28.01.2015 do 13:00 hod. 

ť čené elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@vitalita
– Rekonštrukcia parku“   

prípade, že nie ste platcom DPH, uviesť cenu celkom s uvedením: NIE SOM PLATCA DPH.

Kritériá na hodnotenie ponúk 
6.1 Najnižšia cena s DPH celého predmetu obstarávania.  

V cenovej ponuke musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom obstarávania.
ľov DPH cena v Eur s DPH a u neplatcov DPH celková cena v Eur.

28. 01. 2015 o 13:30 hod. VITALITA n. o. LEHNICE, kancelária riadite
 sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk sa môžu zúč

predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk spôsobom daným v tejto Výzve. 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov si 
rámci prieskumu trhu pri jednoduchej zákazke (zákazke s nižšou hodnotou ako je hodnota podlimitnej zákazky) 

ého obstarávania na zákazku: 

enie procesu verejného obstarávania na zákazku:  

zmysle zákona   

a na zhotovenie predmetnej  

Predloženie dokladu o oprávnení dodávať 
odného alebo výpis zo živnostenského 

ľa § 128 ods. 1  zákona, ku dňu 
ť verejné obstarávanie 

sekretariat@vitalita-lehnice.sk  

uvedením: NIE SOM PLATCA DPH. 

metom obstarávania. 
neplatcov DPH celková cena v Eur. 

LEHNICE, kancelária riaditeľa 
zúčastniť iba uchádzači, ktorí 

ýzve.  



 

8. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa  
8.1 Poskytnuté informácie budú výlučne slúžiť pre potreby verejného obstarávateľa. Výsledok posúdenia týchto 

informácií verejný obstarávateľ oznámi podnikateľským subjektom, ktoré poskytli informatívne cenové 
ponuky. 

8.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa. 

8.3. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 500.-€ bez DPH 
 
 
 
 

 Ing.  Július Slovák 

        riaditeľ n. o. 
 


