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Vaša značka:        Naša značka:                  Vybavuje:                                     Veľké Chlievany  

                             1/2015/000125              Bc. Zuzana Flórová                       12.05.2015  

                                                                    Mobil: 0911 424 717 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Obec Veľké Chlievany  

Sídlo:    Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany 

IČO:    00311260 

Telefón:   038/ 760 23 86, 0911 424 717 

Kontaktná osoba:  Bc. Zuzana Flórová 

e-mail:   obecchlievany@slovanet.sk 

                                     

Verejný obstarávateľ Obec Veľké Chlievany Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky: 

 

2. Predmet zákazky:  Oddychová zóna v Parku Juraja Palkoviča „Malým s veľkými“ 

 

3 .Rozdelenie zákazky na tri časti: 

Prvá časť: Kombinovaná zostava detského ihriska 

Druhá časť: Osvetlenie-lampa so stojanom 

Tretia časť: Informačná tabuľa 

 

4. Opis predmetu zákazky (technické špecifikácie): Informačná tabuľa 

4.1. Stručný opis predmetu zákazky: Informačná tabuľa so stojanom a strieškou, s osvetlením vo vnútri 

tabule vo farebnom prevedení prírodného dreva (svetlé odtiene),so zámkom, do exteriéru. 

Informačná tabuľa-vitrína: 1 ks  uzatvorená, jednokrídlová s osvetlením. Materiál: kov, plast, drevo, svetlé 

odtiene. 

Stojan:  min. 2 ks nosných  drevených hranolov so strechou, min. 2 ks kotviacich prvkov, spojovací materiál a 

drevené záslepky, strieška zo šindľa alebo z dreva. Výška so strieškou do 220 cm. 

Rozmery vitríny: cca 120 x 100 x 12 cm.  

5. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

na dodanie tovaru. 

Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác:  Park Juraja Palkoviča vo Veľkých Chlievanoch. 

6.Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

30195600-8 

30195913-5 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 680 €  

8. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Obec Veľké Chlievany – Park Juraja Palkoviča  
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9. Termín realizácie: jún – september 2015 

10. Obsah ponuky: 

- predloženie cenovej ponuky 

- lehota na dodanie predmetnej zákazky od podpisu kúpnej zmluvy  

- predloženie fotokópie dokladov oprávnení pre oblasť predmetu zákazky 

- referencie 

11. Spôsob a lehota predkladania ponúk: 

Aktuálnu ponuku v slovenskom jazyku na Oddychová zóna v Parku Juraja Palkoviča „Malým s veľkými“ 

s uvedeným rozpisom položiek a celkovej ceny s DPH, aj bez DPH  zasielajte písomnou formou na adresu 

verejného obstarávateľa Veľké Chlievany č. 80, 956 55  Veľké Chlievany do 27.05.2015 do 15:00 hod. 

v obálke s označením Neotvárať – cenová ponuka Informačná tabuľa. Ponuka predložená po uplynutí lehoty 

nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená. 

12. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk:  Najnižšia cena s DPH (nie sme platca DPH). 

13. Podmienky financovania: Úspešnému uchádzačovi nebude poskytnutý preddavok. Predmet zákazky bude 

financovaný formou bezhotovostného platobného styku po ukončení zákazky na základe vystavenej faktúry. 

14. Vyhodnotenie prieskumu trhu: Bude oznámené e - mailom a poštou. Úspešný uchádzač musí pri podpise 

kúpnej zmluvy predložiť originál dokladu alebo jeho úradne overenú kópiu o oprávnení pre oblasť predmetu 

zákazky.  

15. Dôvody zrušenia verejného obstarávania na predmet zákazky:  
- nebola predložená ani jedna ponuka 

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „výzvy“  

- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa určeným vo výzve  

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zverejnená výzva  

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
Pre vypracovanie cenovej ponuky na “ Oddychová zóna v Parku Juraja Palkoviča „Malým s veľkými“ je 

možné pre získanie bližších informácií na tel. čísle: 0911 424 717 alebo 038/7602386 . 

17. Dátum vyhlásenia verejného obstarávania: 12.05.2015         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

               

               

           Bc. Zuzana Flórová 

                                                                                                              starostka Obce Veľké Chlievany 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________
Telefón                                       Fax                               IČO                   E. mail 

00421-038/7602386                   038/7602386                00311260            obecchlievany@slovanet.sk                         

Webové sídlo:                             Mobil:                         DIČ                     velkechlievany@velkechlievany.com               

www.velkechlievany.com           0911 424 717             2021054332 

mailto:obecchlievany@slovanet.sk

