
                               

OBEC ZÁVOD 

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 

 

 

 
 

 

 

 

Naša značka: 4/2018                Vybavuje: Maxianová                   Závod, dňa 20.02.2018 

 
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Interiérové vybavenie 

herne v MŠ Závod“ na dodanie tovaru  bežne dostupného na trhu   
 

 

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov pre zákazky s nízkou hodnotou verejný obstarávateľ  Obec Závod, 

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod zadáva zákazku na dodanie tovaru „Interiérové 

vybavenie herne v MŠ Závod“ 

  

 Podrobný opis predmetu zákazky:  

Uvedený v prospekte Príloha č. 1. Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku aj na adekvátne 

vybavenie herne.   

Kritérium hodnotenia: - najnižšia cena  

 

Hodnotiaca tabuľka   

V cene každého predmetu zákazky musí byť zahrnutá aj jeho doprava a montáž 

P.č. Predmet zákazky pre interierové   M.J Množstvo Jednotková  Cena celkom  

  vybavie - herne MŠ     

cena bez 

DPH v € bez DPH 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Jabloň na lezenie      ks 4,000     

2. Vyklápacia lezecká sieť       ks 2,000     

3. Vyklápací ribstol    ks 1,000     

4. Valčeková šmykľavka   ks 1,000     

5. matrac   ks 10,000     

6. set 3x Panely na stenu    ks 1,000     

Cena spolu riadok: 1 až 6 za interiérové vybavenie MŠ   

 

Predpokladaná cena za celý predmet zákazky: 9 850,00 eur bez DPH. 

 

Miesto dodávky: ZŠ s MŠ Závod, Sokolská 81, 908 72 Závod 
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Termín plnenia predmetu zákazky: do jedného mesiaca od predloženia objednávky. Dodanie 

predmetu zákazky je závisle od ukončenia rekonštrukcie MŠ. Predpokladá sa december 2018. 

 

K cenovej ponuke musí uchádzač priložiť  

a) Doklad o oprávnení podnikať alebo živnostenské oprávnenie alebo doklad o zapísaní 

v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou (Úradom pre verejné 

obstarávanie) na požadovaný predmet zákazky. 

b) Certifikáty na jednotlivé vybavenia 

c) Fotografie alebo prospekty na jednotlivé vybavenia 

 

d) Uchádzač v cenovej ponuke uvedie: 

- názov firmy: 

- adresu: 

- IČO: 

- DIČ: 

- SK DIČ: 

- Bankové spojenie: 

- Číslo účtu: 

- kontaktnú osobu, 

- telefónne číslo: 

- faxové číslo: 

- elektronickú adresu: 

 

   

Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky obstarávania bude financovaný z bežných 

( kapitálových) prostriedkov, bezhotovostným stykom po prevzatí predmetu zákazky. Platba 

za uskutočnenie predmetu zákazky sa bude realizovať v eurách. Preddavok obstarávateľ 

neposkytuje. Lehota splatnosti faktúry je 15 dní od jej doručenia.  

 

 

Spôsob vzniku záväzku: 

• objednávka a následná fakturácia ⃰) 

 

 

V prípade, že máte záujem sa verejného obstarávania zúčastniť, zašlite svoju cenovú ponuku 

poštou na adresu: Obec Závod, Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod v termíne do 

09.03.2018, 14,00 hod. Obálku označte heslom: „Interiérové vybavenie herne v MŠ 

Závod“  a neotvárať. 

 

 

 

 

         Ing. Peter Vrablec 

                 starosta obce 

 

Príloha č. 1 
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Hodnotiaca tabuľka   

V cene každého predmetu zákazky musí byť zahrnutá aj jeho doprava a montáž 

P.č. Predmet zákazky pre interiérové   M.J Množstvo Jednotková  Cena celkom  

  vybavenie - herne MŠ     

cena bez 

DPH v € bez DPH 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Jabloň na lezenie      ks 4,000     

2. Vyklápacia lezecká sieť       ks 2,000     

3. Vyklápací ribstol    ks 1,000     

4. Valčeková šmykľavka   ks 1,000     

5. matrac   ks 10,000     

6. set 3x Panely na stenu    ks 1,000     

Cena spolu riadok: 1 až 6 za interiérové vybavenie MŠ   

 

 

 

 


