
Obec  Torysky, 053 71 Torysky 20  
 
  

     
V Toryskách, dňa 24.11.2016                                                                          
                                                                                                                   
Č.j :  

 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
na obstarávanie predmetu zákazky: 

 
„Rekonštrukcia a oprava  obecného rozhlasu “ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Názov:                                      Obec Torysky 
Sídlo:                                        Torysky 20, 053 71  Vyšné Repaše 
IČO/DIČ:                                   00329703 / 2020741624 
Telefón:                                    053 4699140/ 0911 585 810 
Kontaktná osoba:                   Ján Čarák – starosta obce 
e-mail na kontaktnú osobu:  obectorysky@stonline.sk 
 
2. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je „Rekonštrukcia a oprava obecného rozhlasu“ v obci Torysky. 
 
Záujemca vypracuje ponuku v zmysle predloženej prílohy (Rozpočet, Krycí list rozpočtu). 
Výsledkom výberového konania bude uzatvorenie rámcovej zmluvy o realizácii diela. 
 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Obec Torysky 
 
4. Lehota dodania predmetu zákazky: 
Záujemca dodá zákazku jednorázovo, s následnou zárukou v zmysle zákona.     
 
5. Cena a spôsob určenia ceny: 
Uchádzač stanoví pevnú ponukovú cenu na celý predmet zákazky podľa prílohy (Rozpočet, Krycí list 
rozpočtu).  Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Ak uchádzač nie je 
platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. 
 
6. Obsah a spracovanie ponuky: 
- uchádzačom sa rozumie fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva 
tovar, alebo poskytuje službu a predložila ponuku, 
- uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie činností v 
predmete zákazky (dokladuje sa fotokópiou oprávnenia podnikať) 
 
7. Predložená ponuka musí obsahovať: 
- konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky s DPH, 
- konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky bez DPH, 
- sadzbu a výšku DPH 
- doklady a dokumenty podľa bodu 6 tejto výzvy 



 
8. Lehota dodania zákazky: 
Uchádzač predloží ponuku najneskôr dňa 28.11.2016  do 12,00 hod. 
 
9. Miesto a spôsob predloženia ponuky: 

Elektronicky na adresu: obectorysky@stonline.sk, do predmetu správy uvedie 
 „Rekonštrukcia a oprava  obecného rozhlasu “ 

 
10. Vyhodnotenie ponúk : 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky, berúc do  úvahy hlavne cenovú výhodnosť, ktorá 
bude vyplývať z predložených ponúk. 
O výsledku vyhodnotenia bude vyrozumený každý uchádzač. 
 
 
 
 
V Toryskách, dňa 24.11.2016 
 
 
 
 
 

              Ján Čarák 
starosta obce 


