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052/492 13 21 
 

06. 04. 2018 

 
 
Vec 
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZoVO“): na uskutočnenie búracích prác s názvom zákazky: „Odstránenie rodinného domu s.č. 
135 a prísl. hospodárskej budovy na KN-E 213/1“  
- výzva na predloženie ponuky                                                                                                         . 
 
 
 Obec Orlov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) ZoVO na verejné 
obstarávanie zákazky na uskutočnenie búracích prác: „Odstránenie rodinného domu s.č. 135 
a prísl. hospodárskej budovy na KN-E 213/1“ v zmysle § 117 ZoVO týmto vyzýva oprávnených 
poskytovateľov potencionálnych záujemcov na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky. 
  
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) ZoVO:  
 Názov:   Obec Orlov 
 Adresa:   065 43 Orlov 119 
 Zastúpený:   JUDr. Petrom Timočkom, starostom obce 
 IČO:    00330108 
 DIČ:    2020698757 
 IČ pre daň:   - 

  Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 
 č. ú.:    12524602/0200 
 IBAN:   SK80 0200 0000 0000 1252 4602 
 SWIFT (BIC):  SUBASKBX 
 Tel:    052/492 13 21 
 Fax:    - 
 E-mail:    obecorlov@slnet.sk 

 Internetová stránka:  www.obecorlov.sk 
 



 

   

 Typ zmluvy:  Zmluva o dielo podľa § 536 a násl.  Obchodného zákonníka 

   Objednávka na predmet zákazky 

 
2. Miesto plnenia zákazky: Obec Orlov, parc. č. KN-E 213/1 

 
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom zákazky je zbúranie rozpadnutého t.j. značne poškodeného rodinného domu č. 
135 a príslušnej hospodárskej budovy, odvoz dreveného odpadu a stavebnej sute 
a vyrovnanie terénu.  

 
4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie  

 
5. Variantné riešenie: nie 

 
6. Rozsah plnenia: podľa popisu predmetu zákazky 

 
7. Termín realizácie: do konca apríla 2018 

 
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 11.04.2018 do 13.00 hod.  
b) doručenie ponuky na e-mailovú adresu obce uvedenú v identifikácií VO 
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR 
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy a doklad o oprávnení podnikať, uvedené bude 

verejný  obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača 
 

9. Podmienky financovania: Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti 
faktúr, 21 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  
 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:  
- cena s DPH / bez DPH 

 
Cena zákazky by mala byť rozdielom medzi nákladmi na búracie práce a po zbúraní 

použiteľným materiálom (drevo, kameň) o ktoré obec nemá záujem.  
 
 

   
 

 S úctou  

 

 

 

 

                     

           JUDr. Peter Timočko   v. r.  
         starosta obce 


