
  

 

Výzva na predloženie ponuky 
 

 
Názov, sídlo, IČO verejného obstarávateľa: Obec Cakov, Cakov 73, 980 42 Cakov 

Splnomocnený zástupca VO: e-dotacie s.r.o., Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 50 028 014 

Predmet / názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 1. časť 

Druh postupu: zákazka s nízkou hodnotou 

 

 

Obec Cakov vyhlasuje ku dňu 21.11.2017 verejné obstarávanie na dodanie stavebných prác pre 

projekt Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 1. časť. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysel príslušnej stavebnej dokumentácie – rozpočet 

stavby na sumu:     119589,66 EUR bez DPH 

 

• Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena bez DPH (resp. celková cena, ak ide 

o neplatcu DPH). Predmet zákazky je špecifikovaný prílohami tejto výzvy – projektová doku-

mentácia a výkaz výmer. 

• K predloženej ponuke priložte originál výpisu z obchodného/živnostenského registra vašej 

spoločnosti nie starší ako 3 mesiace k poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk. 

• Do ponuky predložte rozpočet – ocenený výkaz výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy; celková 

cena bez DPH (resp. celková cena, ak ide o neplatcu DPH) uvedená v rozpočte bude pova-

žovaná za Váš návrh na plnenie kritéria a musí korešpondovať s cenou uvedenou v Zmluve 

o dielo, ktorú predkladáte ako súčasť ponuky.  

• Všetky doručené doklady musia byť datované a podpísané štatutárnym orgánom uchádzača 

alebo inou poverenou osobou. 

• Do priloženého návrhu Zmluvy o dielo doplňte údaje súvisiace s vašou ponukou a podpísanú 

ju predložte ako súčasť ponuky. 

• Ako súčasť ponuky doložte dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich 

sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1, resp. ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verej-

nom obstarávaní okrem § 32 ods. 1 pís. c), resp. ods. 2 pís. c).  Potvrdenia môžu byť nahra-

dené predložením výpisu náhľadu zo zoznamu hospodárskych subjektov vedeným Úradom 

pre verejné obstarávanie. 

• Vašu ponuku doručte poštou alebo osobne v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach na 

adresu splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa: e-dotacie s.r.o., Mostná 13, 

949 01 Nitra najneskôr do 29.11.2017 vrátane. 

Táto výzva je rovnako dostupná na internetovej stránke verejného obstarávateľa. 

V Nitre, dňa 21.11.2017 

 

Prílohy výzvy: 

Projektová dokumentácia 

Výkaz výmer 

Zmluva o dielo 

_________________________ 

Ing. Drahoslava Mézešová, 

štatutár mandatára, 

na základe plnej moci  


