
 

VÝZVA  na predloženie ponuky  

 zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :  

Názov :                            Obec Závod    

Sídlo:                              Sokolská 243, 908 72  Závod    

IČO:                     00310158  

DIČ:         2020380131 

Bankové spojenie:       Prima banka Slovensko, a.s. Malacky 

Číslo účtu :         3203250003/5600 

            Kontaktné údaje:        Tel:       034/7799254 

                                                Fax:     034/7799324 

    e- mail: starosta@obeczavod.sk  

    www.obeczavod.sk  

 

2. Typ verejného obstarávateľa:   
Verejný obstarávateľ podľa § 6,  ods.1 b)  

 

3.  Premet zákazky  :  

„Rozšírenie plynofikácie – Svätoplukova ulica, Závod“ 

 

4. Typ zmluvy :  
Zmluva o dielo 

 

5. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je rozšírenie jestvujúcej plynofikácie na Svätoplukovej 

ulici v obci Závod, vybudovaním pripojovacích plynovodov v rozsahu 8x D32. 

Navrhovaný STL plynovod D90 v dĺžke 240m bude pripojený k existujúcej 

distribučnej sieti – plynovodu D90 z polyetylénového materiálu s prevádzkovým 

tlakom plynu max. PN 100 kPa, ktorý sa nachádza pred RD č. 1023, Svätoplukova 

ulica, Závod. V mieste napojenia bude osadený guľový uzáver D90 so zemnou 

súpravou.  Každý pripojovací plynovod bude situovaný na hranici verejného 

a súkromného pozemku budúcich žiadateľov o pripojenie OPZ k DS a bude vyvedený 

min. 1m nad úroveň terénu a ukončený hlavným uzáverom plynu (HUP). 

  

6. Obhliadka miesta zákazky: 

Miesto zákazky je možné obhliadnuť po dohode so starostom obce Ing. Petrom 

Vrablecom počas pracovných dní v čase od  9.00 hod do 11.30 hod a  od 13.00 hod do 

15.00 hod, tel. 0903 751 275.   

 

7. Miesto a termín  dodania / uskutočnenia  zákazky:  

Obec Závod, predpokladaný termín: november – december 2012   

 

 

 

 



8. Podmienky financovania :  

Preddavok verejný obstarávateľ neposkytuje. Financovanie prác a dodávok sa bude 

realizovať na základe faktúr dodávateľa za vykonané práce. Lehota splatnosti faktúr je 

14 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.  

 

9. Variantné riešenie :  

Neumožňuje sa. 

 

10. Podmienky účasti :  

Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať. 
 

11. Miesto a termín predkladania ponúk:  
Ponuku predložte najneskôr do 12.11.2012 do 15.00 hod. v zalepenej obálke 

s označením: „Cenová ponuka – „Rozšírenie plynofikácie – Svätoplukova ulica, 

Závod“ -  neotvárať! na Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72  Závod. 

 

12. Otváranie ponúk:  

13.11.2012 o 9.00 hod na Obecnom úrade v Závode bez účasti uchádzačov. 

 

13. Kritéria na hodnotenie ponúk :  
cena 

 

14. Lehota viazanosti ponúk: 

15.12.2012 

 

15. Ďalšie informácie :  

a) Všetky ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

Ponuka musí obsahovať: 

- Presný názov, adresu a identifikačné údaje uchádzača, 

- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 10, 

- Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača 

b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zrušenie výzvy pred termínom na 

predkladanie ponúk podľa bodu 11., resp. po vyhodnotení ponúk.  

 

 
 

 

Vypracoval:  

Maxianová 

 

 

 

 

         Ing. Peter Vrablec 

         starosta obce 

 

 

 

 

V Závode, dňa 06.11.2012       

  

 



 


