
Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky 
 

Zn.   vybavuje : Eva Bačová    V Lužiankach, dňa 27.06.2019  

1963/6/2019                       tel.: 037/641 01 83      

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

 
Vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav k.ú. Lužianky, lokalita Diely 

I. 

za účelom zadania zákazky. 

 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 117 a § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky, čestného 
vyhlásenia o predmete zákazky (príloha č. 2)  a čestného vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní. (príloha č. 3) a Návrhu na plnenie kritérií (príloha č.1) 

 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša 
ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.  

 

1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní sa stanovujú na: 
• Splnenie podmienok uvedených v prílohách č. 2 a 3, 
• Vzdialenosť sídla spoločnosti od obce Lužianky max. 45 km, pričom vzdialonosť sa počíta 

prostredníctvom aplikácie https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster ako 
najkratšia vzdušná vzdialelosť medzi oboma katastrálnymi územiami. 
 
 

2. Kritériami výberu dodávateľa pre dodanie služby „JPÚ LUŽIANKY, LOKALITA DIELY I.“  
• Po splnení všetkých podmienok uvedených v bode 1. sa hlavné kritérium stanovuje ako 

najnižšia cena. 

 

Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s víťazom VO a súťaž zrušiť. 

 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu obecluzianky@stonline.sk alebo v listinnej 
podobe osobne v uzatvorenej obálke s označením: „JPÚ LUŽIANKY, LOKALITA DIELY I.)“ do podateľne 
verejného obstarávateľa v termíne do 01.07.2019 do 12:00 hodiny. 

 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do 31.12.2019 podľa 
špecifikácie uvedenej v prílohe. 



Obec Lužianky, Rastislavova 266, 951 41 Lužianky 
 

 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 

 

S pozdravom 

 

        ............................................... 
                      Jozef Bojda 
                     starosta obce 
Prílohy: 

1. Špecifikácia predmetu zákazky  
2. Čestné vyhlásenie o predmete zákazky 
3. Čestné vyhlásenie  
4. Obvod projektu vo formáte .pdf a .vgi 
5. Návrh zmluvy JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. 
6. Analýza údajov JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. 
7. Správa o posúdení dôvodov na konanie jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Lužianky, 

lokalita Diely I. 

8. Územnoplánovacia informácia 


