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Vysvetlenie Výzvy na predkladanie ponúk  

na predmet zákazky: 
 

„JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ČASTI K. Ú. KVAKOVCE R.O. DOMAŠA DOBRÁ“ 
 
 
 

Vec: Vysvetlenie 

 

   Verejný obstarávateľ Obec Kvakovce v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon VO“) zverejnil 
na webovej stránke obce Výzvu na predkladanie ponúk v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: 

„JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ČASTI K. Ú. KVAKOVCE R.O. DOMAŠA DOBRÁ“. 
 
   Verejný obstarávateľ v zmysle bodu 14.VYSVETĽOVANIE objasňuje Výzvu na predkladanie ponúk 
takto: 
 
Bod: 

 18. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:   najnižšia celková cena 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena, vyjadrená ako celková cena v EUR  
bez DPH za zhotovenie celého predmetu zákazky.  

2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov 
uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa najnižšej celkovej ceny  (v EUR bez DPH).  

3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien vyjadrených 
v EUR bez DPH, navrhnutých v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý 
navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu bez DPH a splnil podmienku 
účasti stanovenú a uvedenú v tejto výzve. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná celková cena za zhotovenie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene euro bez DPH. 
V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky nevyhnutné náklady uchádzača na zhotovenie celého 
predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača 
na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností. 
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.   
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu v EUR bez DPH. 
Na  skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

 
m e n í    takto: 

 
18. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:   najnižšia celková cena 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena, vyjadrená ako celková cena 
v EUR  s DPH za zhotovenie celého predmetu zákazky.  

2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných 
údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa najnižšej celkovej ceny  (v EUR bez DPH).  
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3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien vyjadrených 
v EUR bez DPH, navrhnutých v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, 
ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu bez DPH a splnil 
podmienku účasti stanovenú a uvedenú v tejto výzve.Uchádzačom navrhovaná zmluvná celková 
cena za zhotovenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude 
vyjadrená v mene euro bez DPH. V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky nevyhnutné náklady 
uchádzača na zhotovenie celého predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude 
akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho 
predtým uvedených povinností. 
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.  Ak uchádzač nie je 
platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t.j. celkovú cenu v EUR bez DPH. Na  skutočnosť, 
že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

 

 

 

                                                                                                                 Mgr. Radovan KAPRAĽ 

                                                                                                                     starosta obce, v.r. 

 
 

 
 
 
 
 
V Kvakovciach, dňa 27.04.2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


