
 

 
   

   

 

MESTO PODOLÍNEC 
N á m e s t i e  M a r i á n s k e  3 ,  0 6 5  0 3  P o d o l í n e c  

 

za ktoré koná štatutárny orgán: Ing. Daniel Marhevka, primátor mesta 

 

vyhlasuje 

 

výzvu na predloženie cenovej ponuky č.: 1/2015 
 

zákazka podľa  § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p.  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:    Mesto Podolínec 

Sídlo:   Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec 

IČO:   00330132 

Kontaktná osoba:  Ing. Ján Laufik, vedúci odboru vnútornej správy MsÚ 

Telefón:    0914 333 385 

Fax:   052/4391207 

E-mail:   vovs@podolinec.eu 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. exp. Podolínec 

Číslo účtu:  3141187351/0200 

 

2. Predmet zákazky:  „Dodávka sadeníc lesných drevín na rok 2015“ 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:   9 100,- € bez DPH 

 

4. Typ zmluvy:  Objednávka 

  

5. Miesto dodania tovaru:  Mesto Podolínec-Lesný obvod Javor 

 

 

6. Termín dodania tovaru: prvá dodávka do 20. apríla 2015 druhá dodávka do 30.4.2015 

 

7. Rozsah ponuky:  Na celý predmet zákazky 

 

8. Opis zákazky:  Predmetom zákazky je dodávka /na 2x krát/ sadeníc lesných drevín 

podľa rozpisu, ktorý je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy. 

 

9.  Termín doručenia cenových ponúk: 15.4.2015 do 14.30 h  

 

10.  Ďalšie ustanovenia:  
 

      Cenové ponuky  doručiť e-mailom na adresu : vovs@podolinec.eu  

 

mailto:vovs@podolinec.eu
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IČO: 00330132 : +421 52 4391205, +421 52 4391206 Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa 

e-mail: mupodolinec@podolinec.eu : +421 52 4391207 exp. Podolínec, č.ú. 2606110051 / 0200 

11. Financovanie predmetu zákazky: 

 

Rozpočet Mesta Podolínec-oddelenie lesov. 

 

12. Požadované obchodné podmienky: 

 

a.)  predmet obstarávania je potrebné dodať na miesto uvedené v bode 5 tejto Výzvy, 

b.) cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € bez DPH a s DPH, pričom cena musí byť konečná a 

musí byť platná od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie); do ceny je 

nutné započítať všetky náklady uchádzača, 

d.) faktúru doručiť na adresu verejného obstarávateľa najneskôr 14 dní po dodávke tovaru,  

e.) splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia, prílohou faktúry musí byť dodací list, potvrdený 

oprávneným zástupcom objednávateľa 

f.) záruka na predmet obstarávania a uplatňovanie reklamácií – podľa noriem platných v SR 

 

12. Obsah ponuky a doklady splnenia podmienok účasti :  

   a/ doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky /postačuje kópia/ 

         b/ splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu,    

             pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi  

             a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným  

             obstarávateľom a obstarávateľom. 

          c/ vyplnená tabuľka podľa prílohy č.1 

 

 

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky: 

 

Predmet zákazky musí spĺňať všetky technické parametre uvedené vo výzve. 

 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

 

Najnižšia ponúknutá cena bez DPH, u neplatcu DPH cena konečná. 

 

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

a.) verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu, 

b.) všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne oznámený výsledok 

vyhodnotenia ponúk, úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému 

uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, 

 

17. Dôvody na zrušenie zadania zákazky: 

 

a) nebola predložená žiadna ponuka, 

b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy, 

c) ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa, 

d) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená 

 

Výzva zverejnená na internetovej stránke Mesta Podolínec – www.podolinec.eu dňa 9.4.2015 

 

V Podolínci dňa 9.4. 2015 

 

 

Ing.Daniel Marhevka 

          primátor mesta 
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