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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 :  EO - oddelenie 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 sú : 

 
 „Zabezpečenie prepravy CO materiálu z Trenčína do Slovenskej Ľupče“ 
 (špecifkácia  je uvedená v bode 10.) 

 
3.   Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  :  cca 280,- €    

 
4. Lehota na predkladanie ponúk, otváranie ponúk, realizácia zákazky  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom     4. 7. 2011  do 10.00 hod. (pondelok)   
Otváranie ponúk                                                  4. 7. 2011    o 10.30 hod. (pondelok)  
Realizácia zákazky :                                            (cca   12. Júl 2011, upresnenie termínu dohodou)                                 

 
5.   Miesto predkladania ponúk  

 Obvodný úrad Trenčín 
 Ing. Anna Mičietová 
 OE – odd. vnútornej prevádzky I. poschodie – kanc. č. 121 
 Hviezdoslavova 3 
 911 01 Trenčín    
 
Obálky žiadame označiť  heslom : „Zabezpečenie prepravy CO materiálu“  
                                                              

6.   Jazyk ponuky 
      (Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so 

sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný 
preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 
 
 

7.   Kritéria na vyhodnotenie ponúk 
Jediným kritériom vyhodnotenia cenovej ponuky je najnižšia cena za „Zabezpečene prepravy CO materiálu 
z Trenčína do Slovenskej Ľupče“. 
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8.   Typ zmluvy 

 Výsledkom verejného obstarávania – bude zabezpečenie prepravy CO materiálu formou objednávky, resp. 
opakovaných objednávok pre ObÚ Trenčín“  s uchádzačom, ktorý predloží najnižšiu cenu za  predmet zákazky.  
 

7.  Doklady  
Uchádzač v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov predloží nasledovné doklady : 
 - fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby v danej 
oblasti  (t.j. výpis z Obchodného registra). 

 
8.  Cena a fakturácia  

Navrhovaná  zmluvná cena  musí byť stanovená   podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách    
v znení neskorších predpisov. 
     

      Navrhovanú zmluvná cena bude rozpísaná v zložení  : 
navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
sadzba  DPH a výška  DPH, 
navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

    
       Fakturácia  

 Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Vykonané práce  
 budú fakturované na základe potvrdeného výkazu o realizácií prác. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok. 

 
9.   Miesto a termín poskytnutia služby  

 Obvodný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 1 a 3.   Termín plnenia :   rok 2011  
 

10.  Špecifikácia predmetu zákazky  
 
Obvodný úrad v Trenčíne požaduje  odvoz a dovoz materiálu CO : 
 

 Odkiaľ :    z Trenčína – Zlatovce     (ul. na Vinohrady 4) 
 Kde :    do Slovenskej Ľupče      (Vzdelávací technický ústav  KMaCO MV SR) 

 
 Čas  :   12. 07. 2011   (dátum  a hodina bude upresnený) 

                       odchod z TN   
 

 Typ vozidla :  Nákladné auto s nosnosťou do 3,5 t 
 
 
ObÚ v TN požaduje :  2 osoby na manipuláciu s materiálom  
                                   Nakoľko je potrebné  : 

 v Trenčíne   : naloženie materiálu CO 
 v Slovenskej Ľupči : vyloženie materiálu CO 

 
 
 

 
 
 
 

 
                                            Ing. Pavol Čiernik  
                                                                                                      prednosta  
                                                                                         Obvodného úradu Trenčín 
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