
 

Obec Malý Slavkov  Gerlachovská 52 060 01  Malý Slavkov 
obec@obecmalyslavkov.sk  tel.fax.č.:052/45202400 

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu – 

zákazka v limite do 20 tis. € bez DPH 

1.   Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:  

Obec Malý Slavkov 

Gerlachovská 52 

060 01 Malý Slavkov 

Kontaktná osoba: Ladislav Oravec 

Telefón:052/452 24 00                                      E-mail: obec@obecmalyslavkov.sk 

2.   

  

  

  

Predmet zákazky: 

 Zlepšenie materiálno–technického zabezpečenia OHZ Malý Slavkov 

2.1.Opis predmetu zákazky 

Predmetom obstarávania je materiálno–technického zabezpečenia OHZ Malý 
Slavkov           

Dátum dodania : 25.02.2014   

Požiadavky na dodanie: 

Tovary a služby- materialové výdavky :     Hadice B- 2ks 

                                                                       Hadice C- 4ks 

                                                                       Rozdeľovač- 1ks 

                                                                       Prúdnice- 2ks 

                                                                       Sací kôš- 1ks 

                                                                       Savice- 2ks 

 

Kapitálové výdavky- stroje, zariadenia, technika a náradie: 

                                   Prenosná motorová striekačka PS 12 s úpravou na 2007cm
3
 – 1ks           

mailto:obec@obecmalyslavkov.sk


3.   Miesto plnenia:   Malý Slavkov 

4.   Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

5.   Spôsob doručenia cenovej ponuky a obsah cenovej ponuky: 

Cenovú ponuku je potrebné doručiť elektronicky e-mailom na adresu: 

obec@obecmalyslavkov.sk v lehote do 31.01.2014 do 13:00 hod.  

Obsah cenovej ponuky - cenová ponuka musí obsahovať:  cenovú ponuku na ucelený predmet 

zákazky a splnenie podmienok špecifikácie. 

6.   Spôsob určenia ceny 

6.1.Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení 

neskorších predpisov. 

6.2.Uchádzač urči cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, 

uvedie to v cenovej ponuke. 

6.3.Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených 

s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a  materiálu nevyhnutného pre 

plnenie predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za 

prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny 

musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov 

a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách. 

7.   Spôsob hodnotenia cenových ponúk: 

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je „Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s 

DPH“ 

Víťazný uchádzač bude pred objednaním tovaru  a služieb vyzvaný na zaslanie kópie dokladu 

o oprávnení poskytovať služby. 

  

8.   Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet zákazky sa bude financovať z dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení §8a 

zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.  

9.   Komplexnosť cenovej ponuky: Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na ucelenú časť 

zákazky v súlade s požiadavkami uvedenými vo výzve. 

10.   Finančný limit: Zákazka sa realizuje vo finančnom limite do 20 tis. eur bez DPH. 

 


