
 

                                 Obec Kráľovičove Kračany 

 

Výzva na predloženie  ponúk v rámci postupu verejného obstarávateľa 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Obec Kráľovičove Kračany ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 odst.1, písm. b) zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  vyzýva na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.  

 

1. Predmet zákazky: „Rozšírenie verejného osvetlenia v časti  Etreho  Kračany.“ 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Kráľovičove Kračany 

Sídlo: Kráľovičove Kračany  

930 03 Kráľovičove Kračany 109 

Slovenská republika 

IČO: 00305529 

Kontaktné miesto: Obecný úrad Kráľovičove Kračany 

Kontaktná osoba: Zoltán Wurczell 

Tel: 0905 486 279 

 E-mail: kralkracany@nextra.sk 

Výzva na predkladanie súťažných ponúk je dostupná priamo a bez obmedzení či 
poplatkov na internetovej adrese obce : http://www.kralovicovekracany.sk/ 

3. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie projektu — proces verejného 

obstarávania, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov- prieskum trhu. 

4. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je inštalovanie verejného osvetlenia.  

 

CPV kódy: 45316110-9 – inštalovanie verejného osvetlenia 

                    34928500-3 – zariadenia verejného osvetlenia 
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6. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Kráľovičove Kračany, časť Etreho Kračany. 

 

7. Financovanie predmet zákazky: Zákazka bude financovaná  z vlastných zdrojov. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku, na základe faktúry v lehote 
splatnosti 14 dní od doručenia. 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: bez uvedenia. 

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky: maximálne do 26.04.2021. 

 

10. Lehota na predloženie ponuky: 26.04.2021do 13.30 v elektronickej podobe alebo poštou 
či osobne v úradných hodinách obce v uzavretej obálke s označením „ Rozšírenie verejného 
osvetlenia“- Neotvárať! 

 Uchádzač zároveň v ponuke predloží cenovú ponuku podľa výkresovej dokumentácie. 

11. Mena a ceny: Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu 
zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude vyjadrená v eurách (EUR). 

 

12. Termín otvárania ponúk: 27.04.2021 o 10:00 hod. na adrese obecný úrad Kráľovičove Kračany 
v kancelária starostu obce. 

 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk  

všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. 

13. Vyhodnotenie splnenia účasti: Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý  
v ponuke:nepredložil požadované doklady alebo informácie, predložil neplatné doklady, poskytol 
nepravdivé alebo skreslené informácie. 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najvýhodnejšia 
ponuka. 

 

16. Lehota viazanosti ponuky: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  
                                                      31.12.2021. 

 

17. Doplňujúce informácie: Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar 
a poskytovať službu na daný predmet zákazky. 

       Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, a   

       úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať navrhovanú zmluvu. 

V Kráľovičových Kračanoch 09.04.2021 

 

Za verejného obstarávateľa : 

 

                                                                                          Zoltán Wurczell - starosta obce 


