
Súťažné podklady 

(zákazka pod ľa § 117) 

 

„V ypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu 

 Most ponad vodný tok Radôstka na prístupovej ceste k časti obce Ďuricovia“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Obec Radôstka 

  Adresa: Radôstka č. 51, 023 04  Stará Bystrica 

  IČO: 00314226 

Zastúpená: Jaroslavom Fekulom, starostom obce 

Kontakt:  +421 41 439 51 29 

Mobil:  +421 905 883300 

e-mail: ou_radostka@stonline.sk 

Web: www.radostka.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Jaroslav Fekula 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Zmluva o dielo na predmet zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Most 

ponad vodný tok Radôstka na prístupovej ceste k časti obce Ďuricovia“ 

Podrobný opis a spôsob stanovenia ceny je uvedený v prílohe č. 1.  

Miesto dodania zákazky: Obec Radôstka 

Termín dodania zákazky: do 10/2016 

3. Trvanie zmluvy do: 10/2016  

4. Jazyk ponuky: slovenský 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 

z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky. 

6. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

 Kritériom výberu uchádzača je najnižšia cena za celý predmet zákazky. 

 

V Radôstke, dňa 04. 08. 2016 

 

Jaroslav Fekula 

  starosta obce  



Príloha č. 1 

Podrobný opis a spôsob stanovenia ceny 

 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu Most ponad vodný tok 

Radôstka na prístupovej ceste k časti obce Ďuricovia, v k. ú. obce Radôstka.   

Technické podmienky:  

- nosnosť mosta je min. 40 tón, 

- rozpätie mosta 13 m, 

- voľná šírka mosta medzi zábradliami min. 3 m. 

 

Spôsob stanovenia ceny:  

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Navrhovaná 

zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky je 

stanovená ako cena konečná a nemenná a bude vyjadrená v eurách, zaokrúhlená matematicky na dve 

desatinné miesta. 

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. 

 

Cenová tabuľka  

 

Popis 
Cena  

v EUR bez DPH 
Výška DPH 

Cena  

v EUR s DPH 

1. vypracovanie projektovej dokumentácie    

 

 

  

 
 
 
 
 


