
OBEC NITRIANSKA BLATNICA 
Obecný úrad č. 6, Nitrianska Blatnica 956 05 

 
     

 
V Ý Z V A 

na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu – stavebné práce 
 podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov   
„Výmena okien a dverí v budove telocvične ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica“ 

 
 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie:  Obec Nitrianska Blatnica 
Sídlo organizácie:  Obecný úrad, 956 04 Nitrianska Blatnica č.6 
Štatutárny zástupca:  Mgr. Michal Toman, starosta obce 
IČO:    00310824 
DIČ:                                        2021315494 
Telef./fax:   038/5399114 
e-mail:    starosta@nitrianskablatnica.sk    
    
Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky bude montáž a dodávka plastových okien, plastovej steny s vchodovými dverami, 
vnútorných plastových parapetov, vonkajších hliníkových parapetov s poplastovanou fóliou – všetko 
bielej farby a likvidácia pôvodných okien a dverí vrátane súvisiacich stavebných prác. Podrobný popis 
predmetu zákazky je definovaný v jednotlivých položkách v neocenenom výkaze výmer, ktorý je súčasťou 
tejto výzvy. 
 
Rozsah plnenia: 
Definovanie predmetu zákazky je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenenom výkaze výmer, ktorý 
je súčasťou tejto výzvy a poskytuje sa v elektronickej forme. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky 
položky v neocenenom výkaze výmer.  
 
Miesto plnenia: 
Základná škola s materskou školou č. 3, 956 05 Nitrianska Blatnica, budova telocvične 
 
Termín realizácie: 
Do 31.03.2014 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 
30.000,- EUR bez DPH 
 
Podmienky účasti: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu podnikateľskej 
činnosti v oblasti stavebných prác (postačuje fotokópia oprávnenia). 
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Náležitosti ponuky: 
Ponuka bude predložená ako celková cena určená na EUR, ktorá bude uvedená bez DPH, výška DPH, 
cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH. 
 
Lehota na predloženie ponuky: 
Ponuku je možné predložiť do 28.01.2014 do 12,00 hod. s označením „Súťaž – zákazka – neotvárať“ 
s heslom zákazky: „Výmena okien a dverí v budove telocvične ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica“ 
Ponuku možno predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke poštovou zásielkou alebo 
osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu: Obec Nitrianska Blatnica, Obecný úrad č. 6, 956 
05 Nitrianska Blatnica, alebo elektronicky na mailovú adresu: starosta@nitrianskablatnica.sk.  
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá, v prípade takto doručenej písomnej 
ponuky bude uchádzačovi vrátená neotvorená. 
 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
najnižšia cena v EUR vrátane DPH  
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu 
cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 
 
Typ zmluvy: 
Zmluva o dielo podľa ust. Obchodného zákonníka – návrh zmluvy nie je povinnou prílohou cenovej 
ponuky 
 
Zmluvné podmienky: 
- fakturácia bude vykonaná po plnení v celom rozsahu 
- návrh zmluvy vypracuje verejný obstarávateľ 
 
Dôvody na zrušenie verejného obstarávania: 
- nebola predložená ani jedna ponuka 
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“ 
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená 
 
 
 
 
 
V Nitrianskej Blatnici, dňa 14.01.2014 
 
 
  
        Mgr. Michal Toman 
              starosta obce   
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