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Vec :     Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva 

prieskum trhu s cieľom zrealizovať zákazku s nízkou hodnotou na stavebné práce         

 

„Vybudovanie chodníka školského parku na Komenského ulici v Seredi“. 

 

Oslovujeme Vás ako potenciálneho dodávateľa s výzvou o predloženie cenovej ponuky.  

 

CPV: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov. 

  

Predpokladaná hodnota zákazky : 18 000 s DPH 

 

Zadanie: 

V rámci akcie sa plánuje vybudovanie chodníka školského parku na Komenského ulici v 

Seredi podľa priloženej situácie a „súťažný podklad na nacenenie“. Konkrétne sa jedná 

o dodávku časti materiálu a stavebných prác. Zámkovú dlažbu a obrubníky na chodník do-

dá objednávateľ. Stavba je veľmi špecifická a členitá, preto je nutné uvažovať s veľkým 

množstvom „zapiľovaní“ jednotlivých komponentov obrubníkov a dlažby. 

   

Termín realizácie do 28.4.2017 

 

Súťažné podklady nájdete na stránke Mesta Sereď www.sered.sk.  

 

Pred vypracovaním cenovej ponuky odporúčame obhliadku miesta realizácie. 

 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky. 

Informácie a kontakt: Ing. Šefčíková, andrea.sefcikova@sered.sk, 0905 556 880, alebo Ad-

rián Ševeček, adrian.sevecek@sered.sk, 0907 983 608.  

 

Vašu cenovú ponuku s naceneným súťažným podkladom na nacenenie aj s dokladom 

o oprávnení podnikať v danom obore zašlite do podateľne Mestského úradu v Seredi, naj-

neskôr do 7.4.2017 do 11
00

 v uzatvorenej obálke s označením „Vybudovanie chodníka 

školského parku na Komenského ulici v Seredi – NEOTVÁRAŤ !“. 
 

Týmto listom Vás mesto Sereď oslovuje ako potencionálneho zhotoviteľa za účelom 

získania a porovnania informácií. Z tohto prieskumu nevznikajú mestu žiadne povinnosti 

uzatvoriť s Vami zmluvu o dielo, resp. objednávku. Prieskum je informatívny a až na zá-

klade jeho výsledkov, bude mesto aplikovať ďalšie postupy podľa zákona o verejnom ob-

starávaní. 

 

 

                             Ing. Martin Tomčányi 

           primátor mesta Sereď  
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