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Výzva na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou                                                                        

OBVODNÝ ÚRAD TRENČÍN  
                                                             Hviezdoslavova 3, 911 01  TRENČÍN 
                                                         ––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Výzva  
                                          na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou  
 
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov   : Obvodný úrad Trenčín 
Kontaktné miesto  :  odd. rozpočtu, účtovníctva a vnútornej prevádzky 
IČO   :  42024331 
DIČ    : 2022450078 
Adresa   : 
Obec (mesto  : Trenčín 
PSČ      :  911 01  
Ulica      : Hviezdoslavova 3 
Kontaktná osoba  : Ing. Anna Mičietová 
Telefón   : 032 / 74 11 472 
Fax       :           032 /  74 11 279 
Elektronická pošta  : micietova.anna@tn.vs.sk 
Internetová adresa  : www.minv.sk/?obvodny-urad-trencin 
 
 

2. Predmet zákazky 
      Predmetom zákazky je poskytnutie služieb  na  :  
      „Odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia elektromotorických sirén DS 977“ 
 

Jedná sa o odborné prehliadky a skúšku elektromotorických sirén, ktoré sa vykonávajú podľa vyhlášky č. . 
508/2009). Zoznam sirén pre informáciu uvádzame v prílohe. 

      Uchádzač predloží cenovú ponuku na tlačive uvedenom v prílohe tejto výzvy. 
 
      Predpokladaná hodnota zákazky  :   500,00 € bez DPH 
3. Lehota na predkladane ponúk  
      Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom   05. 11. 2012  o 10.00 hod. 
 
4.   Otváranie ponúk  
      Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 5. 11. 2012  v kancelárií č. 121 o 10.30 hod. 
 
5.   Miesto predkladania ponúk  
       Obvodný úrad Trenčín 
       OEaO – odd. rozpočtu, účtovníctva a  vnútornej prevádzky  
       I. poschodie, kanc. č. 121, Ing. Anna Mičietová 
       Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín 
 
       Ponuku predložte v zalepenej obálke s označením odosielateľa a heslom : 
       Prieskum trhu :  „OP a OS elektromotorických sirén“- neotvárať ! 
 
6.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk 
      Jediným kritériom vyhodnotenia cenovej ponuky je najnižšia cena  za  OP a OS elektromotorických sirén     
      vrátane dopravy.  
 
7.   Výsledkom zákazky s nízkou hodnotou – prieskum trhu 
        Uzatvorenie zmluvy o dielo na vykonávanie „Opravy elektromotorických sirén vo vlastníctve ObÚ Trenčín“. 
        Doba trvania zmluvy :  4 roky s možnosťou predĺženia zmluvy (do vyčerpania limitu stanoveného pre  
        zákazku s nízkou hodnotou). Je potrebné určiť paušálnu cenu za vykonanie  OP / 1 siréna. 
         
8.   Doplňujúce doklady a informácie 
      Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtovaných prostriedkov verejného obstarávateľa. 
       Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.  
       Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného po dodaní predmetu   
       obstarávania predávajúcim.  Splatnosť faktúry je 30 dní. 
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9.   Doplňujúce doklady a informácie 
 

 Uchádzač predloží fotokópiu dokladu oprávnenia dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo     
 poskytovať službu (v danej oblasti), t.j. Výpis z Obchodného registra alebo živnostenský list. 

 
      Úspešný uchádzač ku zmluve pripojí overený doklad o oprávnení poskytovať predmetné služby. 
  
      V prípade nevýhodnosti cenových ponúk si Obvodný úrad Trenčín vyhradzuje právo neuzatvoriť      
      Zmluvu so žiadnym z uchádzačov. 
                                                                          
      Uchádzač predloží svoju ponuku na tlačive, ktoré je uvedené v prílohe tejto výzvy.  
 
 
10. Špecifikácia predmetu zákazky -  (súpis sirén)  : 
        
 

 OBEC ADRESA TYP Výkon
1. Borčice  OcÚ  DS 977 3,5 
2. Dubnica nad Váhom  MŠ Prejta DS 977  5 
3. Ladce Bytovka č. 474 DS 977 5 
4. Sedmerovec OcÚ stožiar DS 977 3,5 
5. Chocholná Velčice Požiarna zbrojnica DS 977 3,5 
6. Motešice  OcÚ  DS 977 4,5 
7. Trenčín KD Kubrá DS 977 3,5 

                                                                       
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         Mgr. Juraj Gerlici 
                                                                                                                                                prednosta 
                                                                                                                                  Obvodného úradu Trenčín 


