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Obec Vitanová, Vitanová 82, 02712 Vitanová 

________________________________________________________________ 

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 

PREAMBULA 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky na poskytnutie činnosti prepravy z Čimhovej do Vitanovej a späť  a 

následné úkony je postup zadávania zákazky v procese verejného obstarávania uplatnený podľa § 117  zákona o 

verejnom obstarávaní za dodržania základných princípov verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ 

upozorňuje, že predkladatelia cenových ponúk nemôže uplatniť v danom verejnom obstarávaní revízne postupy 

podľa zákona o verejnom obstarávaní a nevyplývajú im žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie 

predmetu zákazky na základe nimi predloženej ponuky. 

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.  343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na činnosť: 

 Preprava účastníkov z Čimhovej do Vitanovej a späť  pre mikroprojekt s názvom: “Jeden duch po oboch 

stranách hranice – spoločne zachráňme dedičstvo kresťanskej kultúry“ pri naplnení úlohy „Májové 

spievanie pri soche Panny Márie“, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko 

2014 – 2020, číslo mikroprojektu INT/ET/TAT/1/I/B/0046 (ďalej len „mikroprojekt“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :   

Obec Vitanová  

Vitanová 82                           

027 12 Vitanová, IČO: 00314978, DIČ:2020573962  

Kontaktná osoba: Dušan Ondrík, starosta obce tel. 0435394106, 0903 510676 

                                 e-mail: ouvitanova@orava.sk   

 

1.1. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Dušan Ondrík,  starosta Obce Vitanová  

                                                                                        Tel: 0903 510676, e-mail:  ouvitanova@orava.sk  

                                                                         Adresa: Vitanová 82, 027 12 Vitanová   

 

2. Druh zákazky :   
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.  343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
 

3. Názov zákazky: 
Preprava účastníkov z Čimhovej  do Vitanovej a späť  (preprava pre 40 účastníkov ). 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 40,- EUR 
 

5. Obsah predmetu zákazky -  preprava: 

 

 Deň a čas prepravy: 01.05.2017 od 14.30 hod do 19.00 hod: 

 Preprava účastníkov z Čimhovej do Vitanovej a späť – 8 km 

 Počet prepravovaný osôb – 40 účastníkov 

 Náklady na 1 km 

 Stojné 5 hodín 
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6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 

splatnosť faktúry 14 dní. 

 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 
Návrh ceny celkom vrátanie DPH podľa obsahu predmetu zákazky, uvedeného v bode 5. 
 

8. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov: 
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto prieskume trhu. 
 

9. Lehota na predkladanie ponúk: 
Do 28.04.2017 do 12.00 hod. 
 

10. Spôsob doručenia cenovej ponuky: 
Poštou, osobne alebo kuriérom na adresu uvedenú v bode 1 
 

11. Kritérium na hodnotenie ponuky:  
Kritérium – najnižšia cenová ponuka 
 

12. Vyhodnotenie ponúk: 
Dňa 28.04.2017 o 13.00 hod. 

 
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Ponuky musia byť vypracované v rozsahu a formáte podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovené 
v tejto výzve. 
 
 
 
 
 

Vo Vitanovej, dňa:  26.04.2017  

               

 

   

             Dušan Ondrík          

                          starosta obce  


