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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY 
Prieskum trhu 

Zákazka s nízkou hodnotou 
 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 
1. Názov, adresa a kontaktná osoba podľa § 7 zákona o VO ( ďalej „obstarávateľ“) 
Názov: Inštitút Krista Ve ľkňaza 
Sídlo: 059 73 Žakovce 30 
IČO: 17066123  
DIČ: 2020703410 
Tel.: 052/4313917 
Fax: 052/4313936 
E-mail: ikv@ikv.sk 
Web: www.ikv.sk  
 
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Vilcek  

Tel.: 052/4313917 
E-mail: peter.vilcek@ikv.sk  
 
 
2. Názov zákazky: Palivové drevo 
 
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – palivové drevo v rámci aktivity 2.3 Program 
ochranné krídla projektu s názvom Dajme im nádej a zmysle života. 
Druh dreva: ihličnaté alebo listnaté palivo drevo – metrovica.  
Tovar je potrebné dodať na adresu: Družstevná 1, 060 01 Malý Slavkov 
Množstvo palivového dreva: 100 m3 
 
4. Typ Zmluvy: 
- na základe objednávky ( min. objednávka 10 m3) 

 
5. Predpokladaný termín dodania tovaru:   1.8.2013 –  31.12.2014   
    
6. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk a podmienky na predkladanie    
      ponúk: 
 

a) lehota uplynie dňa  10. 7 2013 o 12:00 hod. 
b) možnosť doručenia poštou na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy alebo osobne na tú 

istú adresu. V prípade doručenia poštou na obálku je potrebne uviesť 
„NEOTVÁRA Ť“ a s označením “PALIVOVÉ DREVO“  
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c) cenová ponuka musí obsahovať kópiu dokladu o oprávnení dodať 

predmet zákazky 
d) cenovú ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky 

 
7. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa : 10.7.2013  14:00 hod.  
 Na adrese: Inštitút Krista Veľkňaza, 059 73 Žakovce 30 

 
8. Možnosť predloženia ponuky 
 Na cely predmet zákazky. 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 3750,00 
  
10. Možnosť predloženia variantných riešení 
 Neumožňuje sa. 

 
11. Lehota viazanosti: 31.8.2013 

 
12. Podmienky financovania: 

Platby sa budú realizovať bezhotovostným prevodom po dodaní tovaru na základe faktúry 
so splatnosťou 30 dní.  
  

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:   
 Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za 
cely predmet zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena) vrátane 
všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Žakovciach dna 28.6.2013  
 
 
 
 
 
 


