
 

LESY Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica  

Odštepný závod Rožňava, Jovická 2, 048 01 Rožňava 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Rožňave 
 Ing.Pásztor/0918333211  19.8.2013 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „ Priepust Zádielska dolina - oprava “ 

V súlade s § 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu na uskutočnenie stavebných prác s názvom „ Priepust 

Zádielska dolina - oprava“. 

1) Popis predmetu zákazky: Výkopové práce, búracie práce, osadenie atypických prefabrikátov v časti 

jestvujúceho priepustu, betonáţ krycej platne, zásyp a úprava koruny zemnej cesty. 

2) Predpokladané množstvo: výkopové práce, premiestnenie zvislé a vodorovné, podklad zo 

štrkopiesku, výroba a osadenie 5 kusov atypických prefabrikátov, realizácia krycej betónovej platne 

s výztuţov (presný rozpis prác je uvedený vo výkaze výmer). 

3) Kontaktná adresa: Poţiadavky na podklady zasielajte na e-mail: ján.pásztor@lesy.sk. Cenové 

ponuky doručte poštou na adresu: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod 

Rožňava, Jovická 2, 048 01 Rožňava, alebo osobne na podateľnu p. Čižmárovej. Cenové ponuky 

predkladajte do 23.8.2013, do 10:00 hod. Cenové ponuky zasielajte v nepriesvitných obálkach 

označených ,,Súťaž - neotvárať“ aj s názvom súťaže. 

4) Časový údaj - obdobie: realizácia počas druhej polovice mesiaca august - september 2013, na 

základe objednávky. S úspešným dodávateľom bude uzavretá Zmluva o dielo. 

5) Miesto poskytnutia uskutočnenia stavebných prác: 
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LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Roţňava,  Jovická 2, 048 01 Roţňava .  

záver lesnej cesty Zádielska dolina, k.ú. Bôrka, územie Lesnej správy Krásnohorské Podhradie. 

6) Lehotu na predloženie cenových ponúk: cenové ponuky predkladajte do 10:00 hod do 23.8.2013. 

7) Súpis dokladov: Kaţdý uchádzač musí predloţiť fotokópiu Výpisu z obchodného registra resp. 

Ţivnostenského listu. 

8) Hodnotiace kritérium a spôsob jeho vyhodnotenia 

     Hodnotiace kritérium je najnižšia cena. 

Najniţšia cena za uskutočnenie stavebných prác znamená najnižšia celková cena v € bez DPH za celý 

predmet zákazky obstarávania–nacenenie vpísať do výkazu výmer (na požiadanie) a vložiť do ponuky. 
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Por. č. Popis  práce Požadované 

množstvo ( kus, hod. 

a pod.) 

Jednotková 

cena bez DPH 

(€) 

Cena 

bez DPH 
(€) 

Celková cena s 

DPH (€) 

1. 
Oprava časti 

klenbového 

priepustu 

3,5 bm. 

   

Poznámka: Ak dodávateľ, ktorý predloţil ponuku nie je platcom DPH je povinný túto 

informáciu uviesť vo svojej ponuke. 

V nadväznosti na uvedené, Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej ponuky. 
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Vašu cenovú ponuku vypracujte v súlade s touto výzvou. V prílohe Vašej cenovej ponuky doloţte i 

fotokópie nami poţadovaných dokladov. Za predloţenie Vašej cenovej ponuky Vám vopred ďakujeme.  

 

S pozdravom Ing. Štefan Zubriczký 
         riaditeľ OZ Roţňava 
 

Vypracoval: Ing. Ján Pásztor 

 č. tel.: 0918 333211 

 



 

 


