
Obec Veľký Kýr, Nám. Sv. Jána č.1,  

941 07 Veľký Kýr 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

VEC: Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác 
 

     Obec Veľký Kýr so sídlom Nám. Sv. Jána č.1 , 941 07 Veľký Kýr zastúpená Miroslavom 

Dojčánom, starostom obce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b/ zákona 

NRSR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

/ďalej len zákon/ mieni uzavrieť zákazku – zmluvu s peňažným plnením, ktorej predmetom 

bude uskutočnenie stavebných prác : 

 

„Nájomné byty 9 b.j. typ Profis 2, Veľký Kýr “ 
 

Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác sa stanovuje v súlade s § 5 

zákona a v zmysle rozpočtových dokumentácií stavieb. 

Vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky  sa jedná v zmysle § 4 ods. 4 zákona 

o podprahovú zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 

Na základe týchto skutočností použije verejný obstarávateľ /Obec Veľký Kýr/ na uzavretie 

zmlúv  na  uskutočnenie stavebných prác postupy zadávania podprahových zákaziek v zmysle 

§ 99 až 101 zákona – postup výzvu na predkladanie ponúk. 

V prípade prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky si obstarávateľ vyhradzuje právo 

vyhlásenú metódu zrušiť. 

 

Obstarávateľ podľa § 99 ods .b) zákona podmieňuje účasť predložením: 

- dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, alebo platné potvrdenie o  zapísaní 

do zoznamu  podnikateľov  pre verejné obstarávanie (žiadame priložiť originál alebo 

overenú kópiu, resp: fotokópiu týchto dokladov), 

Ďalšie požadované doklady: 

      -   návrh zmluvy o dielo – v súlade so súťažnými podkladmi, 

      -   cenová ponuka – rozpočet stavby.  

Súťažné podklady si záujemcovia môžu prevziať do 22.04.2011 do 14:00 hod na 

Obecnom úrade Veľký Kýr, Nám. Sv. Jána č.1 941 07 Veľký Kýr, resp. požiadať o ich 

zaslanie. 

Kritérium na hodnotenie: celková cena prác bez DPH – 100 % 

Lehota dodania: 06/2012 – 06/2013. 

Predloženie ponúk do: 30. 05.2011 do 12,00 hod na Obecnom úrade Veľký Kýr, Nám. Sv. 

Jána č.1 941 07 Veľký Kýr. 

Otváranie ponúk: 30.05.2011 o 13,00 hod na Obecnom úrade Veľký Kýr, Nám. Sv. Jána č1 , 

941 07 Veľký Kýr.  

Lehota viazanosti ponúk: do 30.01.2012. 

 

V obci Veľký Kýr, dňa 16.03.2011                                           

 

 

 

         Miroslav Dojčán 

           starosta obce 


