
                                    

                                                           
 

 
 

Prieskum trhu  
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Zabezpečenie technológie pre projekt  
„Zhodnocovanie BRKO v obci Gaboltov“ 

 
Obec Gaboltov, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v 
súlade s § § 9 ods. 9 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na Zabezpečenie technológie 
k stavbe Kompostáreň bioodpadu pre projekt „Zhodnocovanie BRKO v obci Gaboltov“. 
 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Obec Gaboltov 
 Zastúpený: Martin Ceľuch 
 Adresa: Obec Gaboltov, Gaboltov 87, 086 02 Gaboltov 
 IČO: 00321966 
 e-mail: obec_gaboltov@mail.t-com.sk 

 
2.  Opis predmetu obstarávania 

Predmetom zákazky je dodanie technológie   

- Monitorovací systém k HGV - vrt so sondou – 2x 

pre projekt  „Zhodnocovanie BRKO v obci Gaboltov“ realizovaného z fondov EÚ v rámci 
Operačného Programu Životné prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo 
Opatrenie 4.1 - Odpadové hospodárstvo. 

 
3.  Miesto dodania tovar, poskytnutia služieb: Obecný úrad Gaboltov, Gaboltov 87, 086 02 

Gaboltov 
4.  
5.  Predpokladaná hodnota zákazky:  

- Monitorovací systém k HGV - vrt so sondou  -  2x – 8 038,17€ bez DPH 
 

6.  Rozdelenie na časti: žiadne  
 

7.  Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:  
5 mesiacov od účinnosti zmluvy 
 

8.  Financovanie zákazky: 



                                    

 Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa a nenávratného 
 finančného príspevku.  

 
9.  Lehota a miesto  na predloženie ponuky:  

Ponuku v € bez DPH, vyčíslené DPH  a cenu vrátane  DPH,  žiadame predložiť v písomnej 
(listinnej) forme, poštou alebo osobne, v zalepenej obálke označenej heslom „Technológia 
– neotvárať!“ v lehote na predkladanie ponúk 

 
 17.02.2014 do 14:00 hod. 

na adresu: 
   Obec Gaboltov, Gaboltov 87, 086 02 Gaboltov 
  
 Pokyny na zostavenie ponuky: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.  
 o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH 
 a celkovú cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na  
 skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní). 
 

Súčasťou ponuky žiadame predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytnúť službu, dodať 
tovar (kópia nemusí byť úradne overená). Takýmito dokladmi sú napr.: 

 
• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická 

osoba -podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ), 
• výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba -

podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),  
 

10.  Kritériá na hodnotenie ponúk:  
- najnižšia cena za poskytnutú službu  v € spolu s DPH. 

 
11. Predmet zákazky  - špecifikácia:  

- Monitorovací systém k HGV - vrt so sondou – špecifikácia 
Monitorovací vrt : 2 x  
vrt do hĺbky 5 -10m podľa potreby a závislosti od horninového prostredia 
konštrukcia vrtu: PVC alebo HDPE  materiál 
-nadzemná časť monitorovacie vrtu 
-krytka pražnice 
-ochranný kryt vrtu 
-ukotvenie chráničky vrtu 
-tesnenie betonovité 
- zásyp zeminou 
- betonovité tesnenie 
- zásyp zeminou 
- filtračný piesok 
-perferovaný úsek pražnice MV 
- plus sonda vyhodnocovacia 

 
12.    Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
 Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom. 

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu až po úspešnom overení 
dokumentácie z procesu verejného obstarávania. 

 
  



                                    

 
V Gaboltove 29.01.2015 
 
 
 
           Martin Ceľuch 
            starosta obce 


