
 

1 

 

 

Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 

  

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

(ak je hodnotiacim kritériom iba najnižšia cena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Prešove 

 0012/245/2013 Ing. Jozef Vertaľ 09.08.2013 

  +421 918 335 210 

 

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:  „Dodanie nábytku“ 

 

 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 dodávku tovaru (alebo 

poskytnutie služby, alebo uskutočnenie stavebných prác) s názvom „Dodanie nábytku“.  

 

1) Popis predmetu zákazky:  Dodanie nábytku 

2) Predpokladané množstvo: požadovaného tovaru, resp. predpokladaný rozsah služby alebo 

stavebných prác – stolička masív 18 ks, stôl masív 4 ks, posteľ s prístelkou masív 3 ks, 

posteľ bez prístelky masív 1 ks, úložný priestor masív 1 ks, nočný stolík masív 4 ks, 

matrace 7 ks 

3) Kontaktnú adresu:  Igor Prevužňak, tel. +421 915 796 391,  

email. Igor.Prevuznak@lesy.sk Cenové ponuky zasielajte na mailovú adresu, poštou, osobne 

na sekretariát  OZ do troch dní od zverejnenia.  

4) Časový údaj – obdobie: predpoklad realizácie august - september 2013 na základe 

objednávky. 

5) Miesto poskytnutia  dodávky tovaru, poskytnutia služby a  uskutočnenia stavebných 

prác: OZ Prešov 

6) Lehotu na predloženie cenových ponúk: do 14.08.2013 do 10,00 hod. 

7) Súpis dokladov: - fotokópia Výpisu z obchodného registra resp. Živnostenského listu 

     - cenová ponuku 

8) Hodnotiace kritérium a spôsob jeho vyhodnotenia  

 

 Hodnotiace kritérium je  najnižšia cena.  

●  ● 

 

●  ● 
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Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 

 
 

 

(Najnižšia cena za dodávku tovarov,  poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác 

znamená najnižšia celková cena v € bez DPH za celý predmet zákazky obstarávania - tabuľka) 

 

Por. č. Popis tovaru, 

druhu služby  

alebo práce 

Požadované 

množstvo 

( KS, hod. a pod.) 

Jednotková 

cena bez 

DPH 

(€) 

Cena bez 

DPH 

(€) 

Celková cena 

s DPH 

(€)  

1. Stolička 18 ks    

2. Stôl 4 ks    

3. Posteľ s UP 3 ks    

4. Posteľ bez UP 1 ks    

5. Úložný priestor 1 ks    

6. Nočný stolík 4 ks    

7. Matrac 7 ks    

 Cena celkom 

v € 

    

  

Poznámka: Ak dodávateľ, ktorý predložil 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. 

 

 Vašu cenovú ponuku vypracujte v súlade s touto výzvou. V prílohe Vašej cenovej ponuky 

doložte i fotokópie nami požadovaných dokladov. Za predloženie Vašej cenovej ponuky Vám 

vopred ďakujeme. 

 

 S pozdravom 

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

 Ing. Dušan Timko – vedúci OZ Prešov 

 

Vypracoval Ing. Jozef Vertaľ 

č. tel.:   +421 918 335 210 

 

Poznámka : Je v kompetencii žiadateľov, aby si výzvu na predloženie ponuky prispôsobil (rozšíril) 

svojim potrebám vo vzťahu k predmetu príslušnej zákazky. 


