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Výzva na predkladanie ponúk 

k zákazke s nízkou hodnotou  na uskutočnenie stavebných prác 

v zmysle § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  

                                                     „Domaša Valkov – SMS Parkovanie“. 

  

 

  

  

I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

  

Názov organizácie: Obec Bžany  

Sídlo organizácie: Obecný úrad, Bžany 46, 090 33  

IČO: 00330370  

DIČ: 2020784271  

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.   

Číslo účtu : SK17 5600 0000 0036 1089 3006  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc.Ladislav Vrabeľ  

Č. tel.: +421 54 749 1237 

 e-mail: 

obecbzany@gmail.com  

  

 

II.Predmet zákazky: určenie predpokladanej hodnoty zákazky  na dodanie tovaru s montážou  

Domaša Valkov – SMS Parkovanie 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Hlavný slovník:                                                   64212000-5 Mobilné telefónne služby 

                                                                             64212100-6 Služby krátkych textových správ 

(SMS) 

                                                                              63712400-7 Parkovacie služby 

 

Miesto realizácie predmetu zákazky: katastrálne územie obce Bžany časť Valkov t.j. v  celom 

rekreačnom stredisku Valkov.  

  

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami 

overili potrebný rozsah činností a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a 

spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných 

činností na realizáciu predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu 

záujemcu. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie 
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predmetu zákazky, si dohodnú vopred dátum a čas obhliadky na kontakte:Bc. Ladislav Vrabeľ 

alebo Mgr. Viera Štoková, e-mail: obecbzany@gmail.com ,  tel.: 054 749 1237  

  

  

III:Stručný opis a minimálne technické špecifikácie:  

  

Projekt rieši spoplatnenie parkovania v celom rekreačnom stredisku Valkov na vodnej nádrži 

Domaša. Stredisko Valkov je navrhnuté označiť ako zónu s najvyššou dovolenou rýchlosťou 30 

km/h. Predmetom zákazky je SMS parkovanie. Ide o dodanie a kompletnú montáž prvkov 

dopravného značenia na základe projektovej dokumentácie SO –dopravné značenie.  

  

Trvalé dopravné značenie obsahuje na základe projektovej dokumentácie:   

Demontáž dopravnej značky                        2 ks 

Dopravná značka viď situácia č.1              29 ks 

Stojan dopravnej značky                            22 ks 

Osadenie dopravnej značky                       29 ks 

Výkop pätky                                                 1 m3 

Betónová pätka                                             1 m3 

Spomaľovací retardér MP 5 

Koncový kus žltej farby                                3 ks 

Koncový kus čiernej farby                            5 ks 

Kus žltý                                                        19 ks 

Skrutka so šesťhranou hlavou                      18 ks 

Hmoždinka                                                       

                                   

 

 

 

IV.. 

 Lehota na predkladanie ponúk do 16.06.2020 

 V. 

Predkladanie ponúk: 

-poštou na adresu uvedenej v bode 1. tejto výzvy 

-emailom na adresu: obecbzany@gmail.com 

-osobne na adresu uvedenej v bode 1. tejto výzvy 

VI. 

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky: 4 502,65 Eur bez DPH 

Uchádzačom predložená zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eur. Navrhovanú cenu je 

potrebne určiť na dve desatinne miesta. 

VII. 

Návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady spojené 

s vykonaním prác. Cena bude stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v platnom znení a v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. v platnom znení a Výmerom MF 

SR č. R-1/1996 v platnom znení 

mailto:obecbzany@gmail.com
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Uchádzač navrhovanú cenu uvedie v zložení 

-Navrhovaná cena bez DPH 

-Výška DPH (ak nie je platca DPH uvedie DPH 0,00Eur.) a upozorní na túto skutočnosť 

-Navrhovaná cena vrátane DPH 

VIII. 

Návrh na plnenie kritérií: 

Uchádzač zmluvnú cenu predloží na tlačive  Príloha č.1 

IX. 

Ďalšie informácie : 

 Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

  

 

 

 

 

  

V Bžanoch, dňa 09.06.2020               

  

      

  

  

  

  

                                     ...........................................................  

                                                                                       Bc .Ladislav Vrabeľ, starosta obce, v. r.  


