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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Jednoduchá zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov na dodanie predmetu zákazky: „DLHODOBÝ ÚVER“. 

________________________________________________________________________________ 

Predmet zákazky: Služba - „Dlhodobý úver“ 

CPV Hlavný predmet – Hlavný slovník: 66000000-0 1 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov: Obec Raková  

 Sídlo: Obecný úrad Raková, Raková 140, 02351 Raková 

 IČO: 00314234  

Telefón: 041/4341256 – odborná stránka. Kontaktná osoba: Mgr. Martina Jakubíková –  referát 

rozpočtu a účtovníctva. Stránkové hodiny: 8. 00 – 11. 30 hod., 12.00 – 14. 00 hod.                                  

e-mail : martina.jakubikova@rakova.sk 

2. Typ zmluvy:  

Výsledkom procesu verejného obstarávania bude Zmluva o úvere.  

3. Miesto dodania zákazky:  

Obecný úrad v Rakovej, 02351 Raková 140. Predmetom zákazky je poskytnutie dlhodobého 

bankového úveru na  financovanie investičného projektu: Telocvičňa – novostavba 

a rozšírenie siete verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v časti Raková – Fojstvo               

v celkovej výške 350 000,00 € s DPH, s účinnosťou Zmluvy o úvere najneskôr od 1.7.2017. 

Dĺžka trvania zmluvného vzťahu max. 120 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

Čerpanie úveru bude priebežne, najneskôr do 12 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy. 

Poskytnutie dlhodobého úveru nemôže byť viazané na vedenie bežného účtu na ktorom 

budú realizované finančné transakcie, ktoré nesúvisia s predmetom obstarávania.  

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.  

5. Variantné riešenie:  

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.  
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6. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:  

- doklad o oprávnení  poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, alebo iný 

doklad oprávňujúci zabezpečovať proces VO. Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, 

verejný obstarávateľ odporúča túto informáciu uviesť v ponuke.  

7. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 

 a) dňa 15.4.2017. do 9. 00 hod., 

 b) doručenie ponuky elektronicky na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy, alebo poštou, 

osobne na poštovej adrese,  

c) v prípade predloženia ponuky poštou, alebo osobne je potrebné ponuku doručiť                   

v zalepenej obálke na ktorej musí byť uvedené: - názov a adresa verejného obstarávateľa, - obchodné 

meno a adresa uchádzača, - „Dlhodobý úver“. NEOTVÁRAŤ  

d) jazyk ponuky slovenčina, mena: € (euro),  

e) Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom podaní        

je rozhodujúci serverový čas verejného obstarávateľa), nebudú zaradené do vyhodnotenia a budú 

uchádzačom vrátené.  

8. Ponuka obsahuje:  

- Ponuku na celý predmet zákazky  

9. Predpokladaná hodnota zákazky:  

40 000,00 €. Predpokladaná hodnota úrokovej sadzby, vrátane poplatkov v zmysle kritérií 

hodnotenia ponúk (bod 11.) v EUR. 

 10. Cena plnenia:  

Cenu plnenia uvedie uchádzač na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať 

všetky náklady spojené s dodaním požadovaného predmetu zákazky.  
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11. Kritériá hodnotenia ponúk: 

Por.č.   Váha 

v % 

1. Kritérium na vyhodnotenie Úroková sadzba fixná počas celej doby splácania úveru 70 

2. Kritérium na vyhodnotenie Poplatok za spracovanie a poskytnutie úveru 10 

3. Kritérium na vyhodnotenie Poplatok za nečerpanie v dohodnutom termíne 6 

4. Kritérium na vyhodnotenie Úroková sadzba pre prípad omeškania                           

so splácaním 

5 

5. Kritérium na vyhodnotenie Poplatok za predčasné alebo mimoriadne splátky 5 

6. Kritérium na vyhodnotenie Poplatok za ručenie blanko zmenkou 4 

 

11.1.Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky  

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou              

za dodanie predmetu obstarávania, vyjadrenou v EUR. Pri ďalších návrhoch na plnenie, uvedených         

v ostatných ponukách uchádzačov, sa počet prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové 

hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk 

sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky 

a navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 

prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium. 

 [(cenamin / cenanavrh) * (bodymax)] 

 cenamin – najnižšia navrhovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania platnej 

ponuky, vyjadrená v EUR, 

 cena návrh – príslušná posudzovaná ponuková cena za dodanie predmetu obstarávania, 

uvedená vo vyhodnocovanej ponuky, vyjadrená v EUR, 

 bodymax – maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “najnižšia cena“. 

 11.2. Ďalšie kritéria analogicky  
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12. Návrh plnenia kritérií:  

Uchádzač vyplní tabuľku uvedenú v prílohe č. 1 13. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ                        

si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude 

vyššia, ako výška finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie predmetnej zákazky, ako aj v zmysle       

§ 46 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších predpisov, alebo v prípade ak nebudú 

poskytnuté finančné prostriedky na krytie predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si ďalej vyhradzuje právo 

neprijať ponuku, ktorá bude obsahovať povinnosť vedenia príjmov samosprávy v akomkoľvek objeme. Úspešný 

uchádzač bude vyzvaný na rokovanie   k dodaniu predmetu zákazky. V prípade, že nepreukáže relevantným 

spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 7 tejto výzvy alebo odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude 

rokovanie ukončené    a pozvaný na rokovanie bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti. Oznámenie 

o výsledku výzvy bude uchádzačom odoslané prostredníctvom elektronickej správy na ich e-mailové adresy.  

 

 

 

 

    Mgr. Anton Heglas, starosta obce 
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Príloha č. 1 

Obchodný názov uchádzača: ............................................................................................  

Adresa a sídlo uchádzača: ................................................................................................ 

        

p.č. Kritérium m. j. Váha Hodnota 

zadaná 

uchádzačom 

1. Úroková sadzba v % p. a. z objemu úveru 70  

2. Poplatok za spracovanie                       

a poskytnutie úveru 

v % z objemu úveru 10  

3. Poplatok za nečerpanie                 

v dohodnutom termíne 

v % z objemu nečerpaných 

prostriedkov 

6  

4. Úroková sadzba pre prípad 

omeškania so splácaním 

v % p. a. z objemu hodnoty splátky 

v meškaní 

5  

5. Poplatok za predčasné alebo 

mimoriadne splátky 

v % z objemu predčasnej alebo 

mimoriadnej splátky 

5  

6. Poplatok za ručenie blanko 

zmenkou 

V EUR p. a. 4  

 

Interval zadávaných hodnôt: ≥ 0 

 

V .................................................... dňa ....................................... 2017 

 

 

 

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

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača. 
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