
V ý z v a 

na predloženie cenovej ponuky 

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

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Obec Lechnica 

Sídlo:   Lechnica 92, 059 06 

IČO:   00696293 

Tel.:   052/4822481 

Kontaktná osoba: Jozef Musala, starosta obce 

Mobil:   0901 713 155 

e-mail:   lechnica@slnet.sk 

 

2. Názov predmetu zakázky: 

„Realizácia kamerového systému“ 

 

3. Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo 

 

4. Stručný opis predmetu zakázky: 

Predmetom zakázky je realizácia kamerového systému ako prevencie kriminality. Dodávateľ 

zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem vzťahujúcich sa na 

predmet plnenia v lehote, kvalite a rozsahu podľa dohodnutých zmluvných podmienok. 

 

5. Množstvo, alebo rozsah predmetu zakázky: 

Dodanie nového, nepoužitého tovaru v zmysle špecifikácie podľa Prílohy č.1 tejto výzvy 

vrátane dopravy. 

 

6. Možnosť použitia variantných riešení: 

Neumožňuje sa. 

 

7. Predpokladaná hodnota zakázky: 

5 000 EUR bez DPH 

 

8. Trvanie zmluvy, alebo lehota na dokončenie dodávky: 

najneskôr do 30.4.2019 

 

9. Spôsob určenia ceny: 

Navrhovaná cena predmetu zakázky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a uvedená v zložení:  
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH  

- sadzba a výška DPH  

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH  

- ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke 
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10. Lehota na predkladanie ponúk: 

18. 03. 2019 do 10.00 hod.  

Doručenie poštou, osobne, alebo mailom na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy v 

uzatvorenom obale s označením: „Cenová ponuka kamerový systém“. 

Na ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk sa neprihliada. Kontaktovaný bude len 

vybraný uchádzač. 

 

11. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Kritériom na hodnotenie ponúk je cena: najnižšia cena celkom vrátane DPH. 

 

12. Vyhodnotenie ponúk: 

22.3.2019 

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú 

okolnosti podľa § 57 ods. 2 zákona.  

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša 

výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto 

výzve na predloženie ponuky sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými 

osobami. 

 

 

 

 

 

Jozef Musala 

starosta obce 

 

Prílohy: Príloha č.1 Špecifikácia položiek zákazky 


