
 
 

Obec Sulín , Sulín 99, 065 46 Malý Lipník 

 

 
Č.j. Su-135/2020-OBU-4 

Výzva na predkladanie cenových ponúk  

 
               pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:                          Obec Sulín                                          

IČO:                             00330191 

Sídlo:                            Sulín 99   

                                      065 46 Malý Lipník    

      Kontaktná osoba: Anna Hiľáková, starostka obce 

      Telefón :                        0902 777 102 

      E- mail  :                        obecsulin@livenet.sk    

      IBAN :  SK23 0200 0000 0000 1492 5602 vedeného vo VÚB 

 

 

  2.  Predmet zákazky a typ zmluvy:   

                                                

      2.1 Názov zákazky :  

           „ Rekonštrukcia Domu kultúry Sulín - omietky“ 

           

      2.2 Druh zákazky :  zákazka s nízkou hodnotou  na uskutočnenie stavebných prác:    

            omietky vnútorných stien, osadenie vnútorných parapetných dosiek, vybúranie vstupných  

            plastových dverí a montáž nových dverí 

          

      2.3 Miesto dodania: Obec Sulín, Sulín  č. 102 

 

      2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená  zmluva 

 

      2.5 Termín ukončenia stavebných prác: do 30.06.2021 

 

       

 3.  Opis predmetu zákazky :    
 

3.1 Predmetom zákazky sú povrchové úpravy v dome kultúry č. 102 a to omietky stien, osadenie 

vnútorných parapetných dosiek, vybúranie vstupných plastových dverí a montáž nových dverí 

 

3.2 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu, aby získali všetky 

informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.  

 

3.3. Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktoré pozostávajú zo zákazky z:  

• realizácie diela podľa projektovej dokumentácie   

  • záručného servisu po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela  

 



 
 

Obec Sulín , Sulín 99, 065 46 Malý Lipník 

 

 
4.   Možnosť predloženia ponuky na: 

 

      4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 

 

5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

 

     5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov obce. 

     5.2. Fakturácia bude na základe objednávky s víťazným uchádzačom.  

            

6.  Podmienky účasti uchádzačov: 

 

     6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky.  

     6.2 Výkaz výmer 

      

7.  Lehota na predloženie ponúk: 

 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 16.11.2020 do 24,00 hod. 

7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obec Sulín, Sulín 99, 065 46 Malý Lipník alebo   

      e-mailom na adresu: obecsulin@livenet.sk 

7.3 Ponuky v listinnej podobe musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : 

           „Rekonštrukcia Domu kultúry Sulín - omietky“      -  neotvárať   

 

    7.4 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 18.11.2020 o 15,00 hod. 

 

 8. Predpokladaná hodnota zákazky : 23.527,49 € bez DPH. V cene je zahrnutá montáž a dodanie 

tovaru na uskutočnenie týchto prác:  omietky stien, osadenie vnútorných parapetných dosiek, 

vybúranie vstupných plastových dverí a montáž nových dverí 

 

 

 9. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

 

     9.1. Najnižšia cena bez  DPH za celý predmet obstarávania. 

                 

 10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

 

     10.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ  

           zašle iba úspešnému uchádzačovi. 

     10.2 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. 

 

 

Dátum: 02.11.2020 

                                                                                              Anna Hiľáková 

                   starostka obce                                                                  

 


