
 

 

 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

Centrum podpory Košice 

Kuzmányho 8, 040 01 Košice 

 

 

Č. p. :  CPKE-ON-2021/004240--002 

            0056573/2021          

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

zadávanie zákazky s nízkou hodnotou  

podľa ustanovenia § 117 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

 niektorých zákonov v znení neskorších zákonov 

  

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Centrum podpory Košice    

Adresa: Kuzmányho 8, 040 01 Košice 

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie (URL): http://www.minv.sk/  

Kontaktná osoba: Monika Cestická 

Telefón: 09619 54073 

E-mail: monika.cesticka@minv.sk 

  

II. OPIS 

Názov zákazky: 

Dodávka plynu-propán, nadzemného zásobníka s regulátorom tlaku, servis zásobníka a jeho pripojenie 

pre HaZZ Krompachy, vrátane dopravy plynu 

Druh zákazky: služba 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  09122110-4   plyn-propán 

                                                                   44611600-2  nadzemný zásobník         

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti.      

Hlavné miesto poskytovania služieb:  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky -  29.augusta 10, 053 42 Krompachy - HaZZ 

Termín splnenia zákazky:  

Od 02.02.2022 priebežne počas 12 mesiacov. 

Opis predmetu zákazky:  

Vypracovanie cenovej ponuky na dodávka plynu-propán, 1 ks nadzemného zásobníka s regulátorom 

tlaku s objemom 4850 litrov,servis zásobníka  a jeho pripojenie pre HaZZ Krompachy, na ulici 

29.augusta 10 , Krompachy,  vrátane dopravy plynu. Predpokladaná spotreba za rok je 30 000 litrov.  

 

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:  
15.600,-Eur bez DPH na celý predmet zákazky  
 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

Komunikácia:  

Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 

a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie  – emailom.   

 

Lehota na predkladanie ponúk:  

http://www.minv.sk/


Dátum:  28.10.2021  

Čas: do 12:00 hod.   

Spôsob predkladania ponúk:   
Formou elektronickej komunikácie na email monika.cesticka@minv.sk 

 

V. PODMIENKY ÚČASTI 

Uchádzač musí mať platný certifikát pre obchodovanie s obstarávaným tovarom v súlade so zákonom 

343/2015 podľa § 33 a § 34, vo vzťahu k predmetu zákazky. 

 

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 

Kritériom na vyhodnotenie ponuky je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky uvedená v eurách 

celkom bez DPH. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. 

Neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

VII.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 

Výsledkom verejného obstarávania budú objednávky na dodanie požadovaného množstva predmetu 

zákazky. 

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. 

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku 

prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na základe 

objednávky. 

 

VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 

- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať službu v celkovej predpokladanej sume 

- uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im 

vznikli s prípravou a doručením ponuky 

 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 

 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie   

 

 

 

V Košiciach,    

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

                                                                                pplk.Ing.Renáta Handžáková v.r. 

                                                                                   na základe poverenia                                                                                          

                                                                                     CPKE-OTO-2021/001791-057                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                 

 


