
Profil  verejného obstarávateľa 

Obec Trebeľovce je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným 

obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác 

a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona. 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

NÁZOV: Obec Trebeľovce 

IČO: 00316491 

DIČ: 2021115184 

BANKOVÉ SPOJENIE: Prima banka Slovensko, a.s., č. ú. 6010625001/5600,IBAN 

SK2056000000006010625001                                                                                                                                             

SÍDLO: Obec Trebeľovce, Obecný úrad Trebeľovce 109,985 31 Rapovce 

Tel.: +421 47 4398151, 0905270591 

e-mail: obectrebelovce@dkn.sk  

webové sídlo:  obectrebelovce.sk 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Trebeľovce v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, perostredníctvom odborne spôsobilej 

osoby. Podľa § 5 ods.4  zákona o verejnom obstarávaní  civilnou zákazkou s nízkou hodnotou 

sú zákazky s predpokladanou hodnotou do: 

a)15 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, 

zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie 

služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,  

b)50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou 

podľa písmena a),  

c)40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, 

d)50 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a), 

okrem služby uvedenej v prílohe č. 1,  

e)200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1,  

f)150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa 

písmena a).  

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené 

náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.Verejný obstarávateľ je 

povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami 

vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho 

štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky 

a identifikáciu dodávateľa. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná 

forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUHRNNÁ SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU ZA I.štvrťrok 2018

P.č. 1

Predmet objednávky:

Objednávame u Vás:
33 ks komplet urnové schránky Charon II jednostranné 
z materiálu černá drť s doskou cez celú schránku podľa 
cenovej kalkulácie zo dňa 26.3.2018 
celkom s DPH 13081,1 EUR a dopravou zdarma.

26.3.2018 Štefan Šulek
starosta obce

OBJEDNÁVKA

Objednávateľ: Dodávateľ:

Obec Trebeľovce
Obecný úrad Trebeľovce 109
985 31 Rapovce
IČO:00316491,DIČ2021115184
Bank.spojenie:PRIMA banka
IBAN: SK2056000000006010625001

DURST s.r.o.
Bohumínska 1876/2
735 06 Karviná -Nové Mesto
IČO: 25372467
DIČ: CZ 25372467




