
Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 Lipany  
č. k.: 755/2014 

 
Výzva  

na predkladanie cenových ponúk „Nákup stavebných materiálov” 
 
 

Zákazka  zadaná postupom podľa  § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z z.  
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov :  

 
1.Identifikácia obstarávateľa:  
Obstarávateľ’: Obec Dubovica   
Štat. zástupca:  Ladislav Timčo, starosta obce  
Adresa: Obec Dubovica,   Dubovica 190, 082 71 Lipany  
IČO: 00326992 
DIČ: 2020711440 
2. Kontaktná osoba: 
Ladislav Timčo 
Tel : 0918421461 Fax: 0514572047 
e-mail : ocudubovica@stonline.sk 
3.Druh zákazky: 
Obstaranie tovaru v predpokladanej hodnote od 2.000,- € do 19.999,-€ bez DPH  
4.Názov zákazky: Nákup stavebných materiálov    
5.Druh zákazky a miesto dodania potravín:  
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná podľa § 9 ods. 9 a §  ods. 13 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov.  
Miesto dodania stavebného materiálu: Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71 Lipany  
6.Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebného materiálu uvedeného v  tabuľke č. 1 tejto 
výzvy . Uvedený sortiment tovarov môže byť primerane aktualizovaný podľa potrieb v 
množstve a druhoch tovaru na základe  telefonickej objednávky verejného obstarávateľa. 
7.Komplexnosť dodávky:  
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý premet zákazky v požadovanom rozsahu prílohy č. 
1  v tejto výzve. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.  
8. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  
 Predpokladaná hodnota zákazky musí byť nižšia  ako19.999,00 EUR. Verejný obstarávateľ 
neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.  Právo vystaviť faktúru vznikne 
dodávateľovi po odovzdaní  a prevzatí častí  predmetu zákazky,  ktorý bol upresnený 
telefonický, alebo osobne verejným obstarávateľom.   
9.Trvanie zmluvy:  
 Na základe vyhodnotenia  výzvy bude uzatvorená objednávka ktorá  trvá do konca roka 
2015. 
10.Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena  
11.Použije sa elektronická aukcia:  
Nie  
 
 
12. Podmienky účasti:  

mailto:ocudubovica@stonline.sk


-  uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky  podľa jednotlivých 
druhov podľa prílohy č. 1 vyjadrenú v EUR,  
- doklad o oprávnení podnikať. Postačuje informatívny výpis z registrov získaný elektronicky  
alebo neoverená kópia.  
13.Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk:  
Ponuky je potrebné doručiť:  
- prostredníctvom služby,  
- alebo osobne na adresu:  Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71  Lipany v termíne  
do 30.14.2014 do 15.30 hod. 
Obal ponuky musí obsahovať:  
- adresu verejného obstarávateľa  
- adresu uchádzača (vrátane názvu alebo obchodného mena)  
- označenie: „ Nákup stavebných materiálov – NEOTVÁRAŤ“ 
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci  
termín (deň, hodina) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie pečiatka pošty na  
ponuke.  
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať cenové ponuky doručené po uplynutí stanovenej 
lehoty.  
14.Podmienky vyhodnotenia ponúk:  
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 02.1.2015 o 10.00 hod. v kancelári Obecného 
úradu. Otváranie sa uskutoční bez účasti uchádzačov.  
Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk zašle všetkým  
uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk oznámenie o výsledku  
hodnotenia ponúk. 
15. Doplňujúce údaje:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť objednávku s víťazom, ak nastanú  
skutočnosti, ktoré nemohol predpokladať. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak zistí, že  
poskytol nepravdivé údaje.  
16.Ostatné:  
Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá  neobsahuje všetky 
požadované doklady uvedené v tejto výzve.  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania  
zákazky.  
 
Dátum zverejnenia tejto výzvy na predkladanie ponúk : 19.12.2014 
 
 
 
 
 
V Dubovici: 19.12.2014                                            Ladislav Timčo 
                                                                                    starosta obce   
Prílohy 
Tabuľka č. 1  
 
 
 
 



Obec Dubovica, Dubovica 190, 08271 Lipany  
 
 
Príloha č. 1 – Tabuľka na ocenenie predmetu obstarávania – „Nákup stavebných 
materiálov“ 
 
 

P.č. Názov tovaru počet m.j. Cena za m.j. s 
DPH 

Cena celkom s 
DPH 

1 Cement 32,5 R  25kg/bal  1000 bal   
2 piesok  0-4 100 t   
3 štrk 4-8 40 t    
4 kameň drvený  0- 63 100 t    
5 flexibilné lepidlo 25 kg/bal  50 bal    
6 univerzálne lepidlo štandard 

25kg/bal  
50 bal   

7 pórobetónové  tvárnice porax 50-
25-10  

200 ks   

8 omietka  jadrová 30 kg/bal. 80 bal   
9 penetračný náter 5 l  balenie  7 bal.    
10 farba fasádna akryl  vonkajšie 

 15 l   balenie 
5 bal.   

11 farby maliarske  vnútorná 
Primalex  7 l  balenie  

3 bal.    

12 pletivo na oplotenie  
poplastované  150 cm 

100 m   

13 rúry  80 x 100 cm 15 ks    
 
 
 
Cena spolu s DPH       ........................................................................ 
 
 
Dodávateľ: 
 
Meno:   
 
Adresa:  
 
IČO:  
 
Platca DPH................................................ 
 
Miesto a dátum......................................... 
 
                                                                               ............................................................ 
 
                                                                                      Pečiatka,     podpis  


