
 

 

Obec Závod, Sokolská 243, 908 72 Závod 

 

Výzva na predloženie ponuky  
 

  

Obec Závod, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7   ods. 1 pís. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 

špecifikovaný predmet zákazky  

 

   „Dodávka chlórnanu sodného“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa: Obec Závod 
 Sídlo: Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod 

 Štatutárny zástupca:  Ing. Peter Vrablec  

 IČO: 00310158  

 DIČ: 2020380131 

IČ DPH: nie je plátcom DPH  

Tel.: 0347799254 

E-mail: uctovnik@obeczavod.sk 

Webové sídlo obce: www.obeczavod.sk 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

 Číslo účtu.: SK97 5600 0000 0032 0325 0003 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:e-mailom: uctovnik@obeczavod.sk 

3. Predmet obstarávania: 

Predmetom zákazky je dodávka chlórnanu sodného na dezinfekciu pitnej vody.  

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva  

5. Podrobný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodávka chlórnanu sodného s nasledovnými požiadavkami: 

- Výrobok musí byť určený na dezinfekciu pitnej vody - certifikát 

- Dodávka v 50 l súdkoch 

- Výrobok musí mať Kartu bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 

1907/2006   

- Prepravné obaly si kupujúci zabezpečí na vlastné náklady. Pri dodaní výrobku 

kupujúci odovzdá predávajúcemu taký počet prázdnych obalov aký je počet 

dodaných plných obalov. 

- Predpokladané množstvo dodaného výrobku je 7 749 kg ročne, t.j. 30 996 kg počas 

platnosti zmluvy. 

6. Celková predpokladaná hodnota zákazky: 20 600,00  € bez DPH 

7. Miesto a dodania predmetu zákazky: Areál vodárne v obci Závod  

8. Trvanie zmluvy: 1.6.2019 -31.5.2023  
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9. Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy 

10. Financovanie predmetu zákazky: zákazka bude financovaná z vlastných prostriedkov 

verejného obstarávateľa. 

11. Lehota na predloženie ponuky: 21.5.2019  

12. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom uctovnik@obeczavod.sk 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: cena  

Návrh kritérií tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy na predloženie ponúk 

 

14. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO,  

  DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. 

  účtu). 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – príloha č.1 

c. Doplnený návrh zmluvy Príloha č. 3. Návrh zmluvy musí byť podpísaný 

konateľom firmy. Uchádzač zároveň prepošle vyplnený návrh zmluvy vo 

Worde 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 K cenovej ponuke uchádzač je povinný doložiť: 

  15 a)  podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO doklad o oprávnení  

  dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,  

  ktorý  zodpovedá predmetu zákazky 

15 b) Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR o zapísaní biocídneho 

výrobku do registra biocídnych výrobkov sprístupnených na trhu v SR podľa § 

20 ods. 2 biocídneho zákona. 

15 c) podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO čestné vyhlásenie, že nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní  potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike  alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu – príloha č. 2 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 

40 ods. 6 písm. f).  

16.    Vyhodnotenie ponúk: 22. 5. 2019  
17. Lehota viazanosti ponúk: 30.9.2019  

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: za technickú časť Ing. Peter 

Vrablec, telefón 0903 751 275, za verejné obstarávanie Elena Maxianová, tel. 

034/7799254 
 

V Závode, 10.5.2019 

 

 

        Ing. Peter Vrablec 

            starosta obce 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 Návrh kritérií na predloženie ponúk  

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie 

Príloha č. 3 Návrh Kúpnej zmluvy  

http://www.adval.sk/EVO/Legislativa/zvo/#doc41
http://www.adval.sk/EVO/Legislativa/zvo/#doc50
http://www.adval.sk/EVO/Legislativa/zvo/#doc50

