
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Zadávanie zákazky podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

CPV: 34134200-7 – nákladné vozidlá s vyklápaním  

 60000000-8 – dopravné služby (bez prepravy odpadu)     

 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie:  Obec Dunajská Lužná   

Sídlo organizácie:  Jánošíkovská 446/7, 900 42 Dunajská Lužná    

Zastúpený:   Štefan Jurčík, starosta obce    

IČO:             00 400 009  

DIČ:    2020663755                                   

Kontaktná osoba:     Renáta Braxatoris 

Tel:    0903 350 875  

E-mail:     renata.braxatoris@dunajskluzna.sk 

 

1. Predmet zákazky: 

1.1 Názov zákazky: „Malý automobil sklápací do 3,5t“ 

      1.2 Druh zákazky: tovar, služba 

      1.3 Miesto poskytnutia zákazky: obec Dunajská Lužná 

 1.4 Lehota viazanosti cenovej ponuky je platná do 18.10.2021 

 

2. Zoznam položiek: 

A. Malý automobil (podvozok), 1 ks 

B. Sklápacia nadstavba (sklápač), 1 ks              

           

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  

maximálne 28 000,00 Eur vrátane DPH 

 

4. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

4.1 predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov z rozpočtu verejného obstarávateľa, 

4.2 verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, 

4.3 platba za predmet obstarávania bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom (bankovým 

prevodom) na základe  vystavenej faktúry,  

4.4 faktúra bude vystavená po realizácií predmetu obstarávania,  

4.5 splatnosť faktúry nemôže byť kratšia ako 14 dní od doručenie faktúry objednávateľovi.  

 

5. Požadovaný obsah ponuky: 

5.1 cenová ponuka  

5.2 oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky 

5.3 čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní  

 

6. Lehota na predkladanie ponuky: 

Do  18.10.2021 do 12:00 hod. na e-mailovú adresu kontaktnej osoby  

 

7. Otváranie ponuky: 

Neverejné.  

 

 

 



8. Kritéria na vyhodnotenie ponuky 

Celková cena za celý predmet zákazky v Eur vrátane DPH, dodržanie podmienok uvedených 

v opisnom formulári, vrátane osobitných požiadaviek na plnenie. 

 

9. Náklady na ponuku 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania tejto zákazky.  

10. Dôvernosť a ochrana osobných údajov 

 10.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať        

informácie o obsahu ponuky tretím osobám až do vyhodnotenia ponuky. 

10.2 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracované 

a chránené podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.                                                       

          

11. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak nebude zodpovedať kritériám na 

vyhodnotenie ponuky v zmysle bodu 8. tejto výzvy.  

Verejnému obstarávateľovi z tohto postupu zadávania zákazky nevyplýva povinnosť uzatvoriť 

zmluvný vzťah. 

Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky. 

Uchádzač zaslaním ponuky vyhlasuje, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke 

sú pravdivé a úplné. 

Uchádzač zaslaním ponuky vyhlasuje, že predkladá iba jednu ponuku, nie je členom skupiny 

dodávateľov a nebude vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý predkladá rovnakú 

ponuku. 

 

 

V Dunajskej Lužnej, 11.10.2021 

                                                                       

        

                     

 Štefan Jurčík 

                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Zoznam príloh: 

 

 

Príloha č.1: Opisný formulár predmetu zákazky 


