
                                                                                                                            

 

 

 
 

Výzva na predkladanie ponúk 

 
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov:  obec Raková 
S í d l o:  Obec Raková, Raková 140 PSČ: 023 51 Raková 
Zastúpený: Mgr. Anton Heglas, starosta obce 
IČO:  00 314 234  
DIČ:     2020553216 
Telefón:  +421 41 434 1055 
 

  
(2) Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie 

Mgr. Anton Heglas, Obecný úrad Raková, Raková 140, 023 51 Raková  
Tel. kontakt: 0905/609130 
E-mail: anton.heglas@rakova.sk 

 
 
(3) Názov predmetu zákazky: Premostenie toku Trstená v rkm 3,0 
 

Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných prác na diele:  Mostný objekt, ako náhrada za poškodený most 

 

(3.1) Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je mostný objekt, ktorý bude nahrádzať jestvujúci most, ktorý bol odstránený po 
poškodení počas povodní. V rámci zabezpečovacích prác na koryte potoka boli vytvorené oporné múry. 
Mostný objekt bude na tieto oporné múry nadväzovať. Prevádzaná komunikácia vytvorí prístupovú cestu 
k domom, základnej škole a bytovkám. 

 

 

(3.2) Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 50822,45  EUR 

 

 

 
(4) Komplexnosť dodávky: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je 

rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú položku v rámci 
predmetu zákazky 
 

(5) Miesto a termín dodania predmetu zákazky 
 

(5.1)  Miesto dodania: Obec Raková,  
(5.2) Termín dodania: najneskôr do 31.3 2020 
 

(6) Typ zmluvného vzťahu : Uzatvorenie zmluvy o dielo 
 
(7) Obsah ponuky: Uchádzač predloží v ponuke: 

 
a) identifikačné údaje o uchádzačovi 
b) Ponukový rozpočet vypracovaný na základe výkazu - výmer 



                                                                                                                            

 

 

 
(8) Lehota na predloženie ponúk : 24.2.2020 

Ponuka musí byť doručená písomne: 
- elektronicky na adresu: anton.heglas@rakova.sk 
- poštou: na adresu uvedenú v bode 2 
- osobne alebo kuriérom na adresu uvedenú v bode 2 
 

 

 
(9) Podmienky financovania zákazky : vlastné zdroje 
 
 
(10) Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena 
 
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena v EUR vrátane DPH ( u neplatiteľov DPH cena 
celkom). Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu vrátane 
DPH ( u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti ponukových cien. 
 
(11) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
 
Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného 
obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa. 
 
V Rakovej, dňa 5.2.2020 
 
Vypracoval: Mgr. Anton Heglas 
 
 
 
 
 

___________________________ 
                                    Mgr. Anton Heglas 

        starosta obce 
 

 

Príloha: Výkaz výmer 


