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Vec:   Prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou „Elektrická požiarna signalizácia – 
Dom kultúry, Sereď“ 
 

Správa majetku Sereď, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení („zákon“), vykonáva prieskum trhu na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 
s cieľom realizovať dodávku a montáž tovaru podľa projektovej dokumentácie „Elektrická 
požiarna signalizácia – Dom kultúry, Sereď“.  

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

Pre zaslanie ponuky Vám poskytujeme nasledovné informácie:  
1. Identifikácia obstarávateľa:  
Názov:   Správa majetku Sereď, s r.o.  
Adresa :   Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
IČO:    46 439 773 
DIČ:    2820006002 
bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
číslo účtu:   5022197572/0900 
IBAN:   SK88 0900 0000 0050 2219 7572 
oprávnená osoba:  Mgr. Ing. Daniela Vargová, konateľka 
kontaktná osoba:  Bc. Branislav Koričanský 
e-mail:   branislav.koricansky@sered.sk  
telefón:   +421 905 335 839 
 
2. Opis predmetu zákazky: 
Predmet zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou „Elektrická požiarna signalizácia 
– Dom kultúry, Sereď“ a výkazom výmer, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy. 
 
3. Miesto realizácie predmetu zákazky :  
Dom kultúry, Školská 118/1, Sereď 
 
4.  Termín  dodania predmetu zákazky :  
do 30.06.2018  
 
5. Cenový návrh na dodanie predmetu obstarávania v súlade s bodom 2 musí obsahovať 
návrh ceny spolu s DPH vrátane všetkých nákladov vo vyplnenom výkaze výmer (príloha č. 1). 
Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v svojej ponuke. Viazanosť ponuky je do 31. Mája 
2018. 
  



6.  K cenovej ponuke je potrebné priložiť : 
- kópiu platného dokladu o oprávnení dodávať požadovaný tovar, 
- záväznú informáciu o ponúkanej záručnej dobe na jednotlivé časti diela. 
 
 
7. Vašu cenovú ponuku doručte najneskôr do  18. 5. 2018 do 12,00 hod. v uzatvorenej 
obálke s označením „EPS DK Sereď“ do podateľne Mestského úradu v Seredi, Námestie 
republiky 1176, 926 01 Sereď, alebo emailom na branislav.koricansky@sered.sk s 
predmetom správy „EPS DK Sereď“ . 
 
8. Kritériom na vyhodnotenie ponuky je celková cena bez DPH predložená podľa bodu 5.  
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku nezadať v prípade, že ponuka prekročí 
plánované náklady na jej realizáciu. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere 
najvhodnejšieho uchádzača nie je možné podať námietky. 
 
 

 
 

 
      JUDr. Ing. Daniela Vargová 
       konateľka 
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