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Vec 
Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
 
 Obec Drienica so sídlom Obecný úrad Drienica 168, 083 01  Sabinov ako verejný 
obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva v súlade                  

s § 9 ods. 9 ZVO  na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Náhrobný kameň do 
Zeleného hája v Drienici“.  

 
1. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka náhrobného kameňa s lampášom a vázou ako jedného celku 
na miesto určené verejným obstarávateľom – Zelený háj v Drienici, v celkovom 
predpokladanom ročnom odbere 8ks počas obdobia siedmych rokov (predpokladané 
množstvo náhrobných kameňov za 7 rokov je 56ks.). Dodávky sa budú realizovať na základe 
písomných, resp. telefonických objednávok verejného obstarávateľa. Predpokladaný počet 
dodávok 56x počas celého obdobia trvania zmluvy (cca 8 x ročne, odber nepravidelný). 
S vybraným uchádzačom bude spísaná Rámcová zmluva, v ktorej dodávateľ náhrobných 
kameňov zaručí, že počas celej doby dodávky náhrobných kameňov budú všetky kamene 
dodané v rovnakej kvalite, budú farebné a štruktúrne stále. Materiál pre zhotovenie 
náhrobných kameňov a doplnkov bude INDIA RED. Cena za náhrobný kameň bude počas 
prvých troch rokov nemenná, po troch rokoch po vzájomnej dohode dodávateľa a odberateľa 
bude možné cenu upraviť podľa výšky inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR. 

 
2. Postup obstarávania: 

§ 9 ods. 9 – zákazka na dodanie tovaru.  
 

3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:    491,05 EUR bez DPH 

4. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:  
- Miesto plnenia zákazky: Obec Drienica – Zelený háj na miestnom cintoríne v Drienici; 
- Termín plnenia zákazky: do 84 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

 
5. Podmienky účasti: 
 Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť: 
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 kópiu dokladu o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO v nadväznosti               
na § 26 ods. 2 písm. e) ZVO, v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať predmet 
zákazky, resp. podľa § 128 ZVO.  

 Obstarávateľ neuhradí žiadnemu s uchádzačov žiadne náklady spojené s výdavkami na 
verejné obstarávanie. 

 
6. Obsah ponuky: 

Ponuka bude obsahovať: 

 doklady podľa bodu 5. Podmienky účasti, 

 cenovú ponuku uchádzača – ocenený výkaz výmer. 
 

7. Predloženie ponuky: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne 
v zalepenej obálke s označením: „Ponuka: súťaž – neotvárať“ a s označením heslom 

súťaže „Náhrobný kameň do Zeleného hája v Drienici“, na adresu Obec Drienica, 

Obecný úrad Drienica 168, 083 01  Sabinov. 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 10.12.2013 o 11:00 hod. 
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane 
DPH. V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom. 
 

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný 
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a 
ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.  
 

9. Lehota viazanosti ponúk: 
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk. 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 28.02.2014.  
 

 
S pozdravom 

 
 
 
 
 

     
                 Ing. Igor Birčák 
                   starosta obce 
 
 
 
 
Príloha: 

 Výkaz výmer  

 Nákres hrobového kameňa s tvarom farbou a rozmermi  
 

 

  

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=M%C3%BCnnich&MENO=Erich&SID=0&T=f0&R=1

