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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov projektu: Rekonštrukcia objektu a zariadenia komunitného centra v Krížovej Vsi 

Adresa: Kamienka 196 

Krajina: Slovensko 

Internetová adresa organizácie (URL): www.romaniarcha.sk 

Kontaktná osoba: Ján Repka 

Telefón: 0911096333 

E-mail: kontakt@romaniarcha.sk 
 

II. OPIS 

Názov zákazky: 

Rekonštrukcia objektu a zariadenia 

Druh zákazky:  

Kapitálové výdavky 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

-Plastové okná a vchodové dvere 

-Oplotenie 

-Dlažba 

-Drevotrieskové ohranované dielce   
Hlavné miesto poskytovania služieb:  

Krížová Ves 

Stručný opis zákazky: 
Jedná sa o dodávku materiálov na uvedené predmety projektu. Montážne a stavebné  práce spojené 
s realizáciou projektu budú vykonané svojpomocne 
 

III. MAXIMÁLNA PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:  

Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného pre zákazku s nízkou hodnotou – tzn. menej ako 
10 000 eur bez DPH počas doby platnosti zákazky – tzn. od vystavenia objednávky   
 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

Komunikácia:  
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Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 
a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná výhradne prostriedkami elektronickej komunikácie  – 
emailom. Verejný obstarávateľ akceptuje zo strany záujemcov aj iné  spôsoby komunikácie, napr.  
písomne prostredníctvom pošty, faxom, telefonicky alebo ich komunikáciou.   

Lehota na predkladanie ponúk na: Oplotenie – dodávka materiálov 

- Cement 17q 
- Betónové tvárnice PEBEK  H2 – 185 
- Roxor 10mm – 60m 
- Štrk 4,5 tony 
- Kovové roštá 7ks – 1x15m 
- Bránka so závesmi, zámkom, kľučkou  a protiplechom  - 1,6x1m 
- Brána dvojkrydlova so závesmi a západkou -1,6x3m 
- Brána posúvacia mechanicky s protiplechmi a posuvným kovaním – 1,6x4m 
- Náter na kovové časti - 10 kg základný náter, 10 kg povrchový náter 

Dátum do: 20.3.2014  

Čas do: 14:00 hod. 

Spôsob predkladania ponúk: Formou elektronickej komunikácie na email kontakt@romaniarcha.sk 
     

V. PODMIENKY ÚČASTI 

Podmienky účasti: 

1. Doklad o oprávnení poskytovať službu  (neoverená kópia). Úspešný uchádzač predloží 
verejnému obstarávateľovi na nahliadnutie a overenie originál dokladov 

2. Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo podobného 
charakteru ako predmet zákazky. 

 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:    

Najnižšia cena za celý predmet zákazky.  

 

VII.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 

Trvanie v mesiacoch:   

Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie objednávky.  Doba trvania zmluvy bude od 
vystavenia objednávky  do 17.3.2014  

 

Dátum odoslania výzvy: 

17. 3. 2014 

 

                                                                                                           .................................. 

                                                                                                                                                             podpis 

 
 

 


