
Výzva 
o najvýhodnejšiu cenovú ponuku na zhotovenie 

kanalizačných prípojok pre obyvateľov obce Marianka. 
 
 
 

Požiadavky na ponuku: 
1. Záujemcom môže byť osoba, ktorá je oprávnená a odborne spôsobilá na vykonávanie 

činnosti ktorá je predmetom tejto výzvy. 
2. Ponuku predloží záujemca v slovenskom jazyku najneskôr dňa 10 mája 2011 (posledný 

deň prijatia návrhu), na adresu: Obec Marianka, Školská 32, 900 33 Marianka, v 
zalepenej obálke s nápisom „Ponuka – zhotovenie kanalizačných prípojok  – 
NEOTVÁRAŤ„  na ktorej uvedie svoje meno resp. názov a adresu. 

3. Ponuka musí obsahovať: 
a) doklad uchádzača o oprávnení na vykonávanie činnosti ktorá je predmetom tejto 

výzvy - živnostenský list, v prípade záujemcu, ktorý je právnickou osobou - výpis 
z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace, 

b) telefónne číslo a  e-mailovú adresu uchádzača, 
c) cenovú ponuku na dielo, úplne a riadne vyplnenú podľa špecifikácie uvedenej v 

prílohe. 
4. Predmetom diela bude výstavba kanalizačných prípojok k existujúcej kanalizácii v obci 

vrátane zabezpečenia inžinierskej činnosti pozostávajúcej zo zabezpečenia kompletnej 
dokladovej časti potrebnej pre realizáciu prípojky / ohlásenie drobnej stavby s nákresom 
prípojky na kanalizačný zberač, žiadosť o rozkopávkové povolenie miestnej komunikácie, 
žiadosť o vyjadrenie k pripojeniu, žiadosť o pripojenie/.  Predmetom ponuky je 
alternatívne poskytnutie množstevnej zľavy pri súčasnej realizácii viacerých prípojok 

5. Do ponúk nebudú zahrnuté návrhy doručené po určenej lehote, návrhy,  ktorých obsah 
nezodpovedá uverejneným podmienkam, neúplné návrhy, ktoré neobsahujú požadované 
náležitosti. 

6. Poradie záujemcov sa určí podľa výšky cenovej ponuky na kanalizačnú prípojku, a to od 
záujemcu s najnižšou cenovou ponukou po záujemcu s najvyššou cenovou ponukou. 

7. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk, resp. 
na náhradu výdavkov spojených so zabezpečovaním požadovaných dokumentov. 

8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť zverejnené podmienky, rušiť ich, alebo ich časť, 
alebo odmietnuť všetky predložené návrhy. Jednotlivé zmeny zverejní spôsobom akým 
zverejnil vyhlásenie zadania. 

 
 
V Marianke dňa 02.05.2011 
 
JUDr. Radovan Jurika 
starosta obce Marianka 


