
V Ý Z V A  

NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní    a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

 
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 

Identifikácia obstarávateľa:  

Mesto Sereď 

Námestie Republiky 1176/10 

PSČ:  926 01 

Pošta:  Sereď 

Kontaktná osoba: 

TENDER & Development, s.r.o. , Škultétyho 1, 831 06 Bratislava 

Okenica  Marek 

Mobil:  0918675041 

E-mail: okenica@tenderdevelopment.sk 

 

 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.  

 

II. OPIS 

Názov zákazky: „CPV KÓD 39161000-8 Nábytok pre materské školy “. 

- rozšírenie MŠ D Štúra v Seredi 

Druh zákazky: 

Dodanie tovaru 

Stručný opis zákazky: 

- v prílohe č.1 sa nachádza špecifikácia tovaru (alebo ekvivalent) 

- dodanie tovaru na miesto 

- montáž tovaru 

- nastavenie tovaru 

- rozmiestnenie tovaru v zariadení MŠ 

 

 

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

  

Možnosť predloženia ponuky:      Iba na celý predmet zákazky.  

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:    Nie.  

Jazyk ponuky:        Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH       14 710,19-  EUR bez DPH  

 

Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum: 26.07.2017 

Čas:    12:00 hod.  

 

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy Kontaktná 

osoba. Na obálku uviesť „NEOTVÁRAŤ –„CPV KÓD 39161000-8 Nábytok pre materské školy “. 

- rozšírenie MŠ D Štúra v Seredi 

  



 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:  

31.12.2018 

 

 

IV. OBSAH PONUKY  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  

1.Doklad (kópia) o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo   výpis 

zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa  osobitných 

predpisov alebo výpis z obchodného registra)  

2. Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 

3.Naceneý položkovitý  rozpočet  

 

 

 

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK  

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:   najnižšia cena vrátane DPH.  

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.  

 

VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY  

Doba dodania predmetu zákazky:  

2017-2018 

Typ zmluvy :  

Zmluva o dodanie tovaru  

Obchodné podmienky:  

Predmet zákazky bude financovaný v rámci Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny 

operačný program 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Spôsob financovania: 85 % zdroje EÚ (EFRR), 10 % štáty rozpočet, 5 % vlastné zdroje 

žiadateľa 

 . Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu 

vystaveného dodávateľom, splatnosť ktorého je do 90 dní odo dňa doručenia daňového dokladu.  

 

 

 

Dňa: 17.07.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

Príloha č. 1 

 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

 

Názov zákazky:      „CPV KÓD 39161000-8 Nábytok pre materské školy “. 

- rozšírenie MŠ D Štúra v Seredi 

  

 

 

 

 

Uchádzač:  ......................................................................... 
(Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania) 

 

 

 

 

 

N á v r h   

na plnenie kritérií 

Cena bez DPH 
 

 

DPH  20 % 

 

Cena s DPH 

 

 

v..............................., dňa...........................  

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

 


