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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
k zákazke s nízkou hodnotou

podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Názov: Obec Pečovská Nová Ves
IČO: 00327590 
Kontaktná osoba: Ing. Alena Nalevanková
Sídlo: Pečovská Nová Ves
Adresa: Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Telefón: 051/4583121
Fax: 051/4583 421
Elektronická pošta: obec  @  pecovska.sk  
Web: http://www.pecovska.sk

2.    URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA
Dodanie materiálu a pracovného náradia  v rámci implementácie  projektu  „Zriadenie obecného podniku 
zamestnávajúceho sociálne znevýhodnených občanov“ -  „Materiál pre prevádzku obecného podniku - 
dlažba “.

3.    PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA
Popis : 

   Nevyhnutné pomôcky,  materiál a náradie  potrebné pre CS projektu  na nácvik pracovných zručností
v novozriadenej prevádzke obecného podniku - „dlažba“, súvisiacej s rámcovou aktivitou projektu. Výroba 
zámkovej dlažby, svahoviek, stĺpikov a ich  využitie na úpravu verejných priestranstiev .
Podrobná špecifikácia  materiálu tvorí prílohu tejto výzvy -  viď. Príloha č.1.
    

4.    DOBA POSKYTOVANIA SLUŽIEB
       október 2012 - august 2013 

5.    LOKALITA POSKYTOVANIA SLUŽBY
Obec Pečovská Nová Ves 

6.    POČET MIEST - 0

7.    MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY
Na celý predmet zákazky

8.    MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ
Neumožňuje sa

9.  SPÔSOB A VÝŠKA URČENIA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY S NÍZKOU 
       HODNOTOU

Predmetom ponuky je predloženie:
- Jednotkovej ceny v EUR
- Celkovej hodnoty tovaru  v EUR

Predpokladaná celková hodnota zákazky  je 9 850,- bez DPH.

Lehota viazanosti ponúk do: 04.11.2012
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10.  KRITÉRIA HODNOTENIA
Kritériom  vyhodnotenia  predložených  ponúk  bude najnižšia  celková  cena  s DPH  za  celý  predmet 
zákazky  (v prípade  ak  uchádzač  nie  je  platiteľom  DPH  celková  cena),  vrátane  všetkých  nákladov 
súvisiacich s predmetom zákazky a kvalita obstarávanej zákazky.

11.  PODMIENKY ÚČASTI 
       Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné k ponuke priložiť: 

• Cenovú ponuku
• Kópiu dokladu o oprávnení dodať službu

12.  SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK
Ponuku je potrebné doručiť poštou  alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: 
Obecný úrad v Pečovskej Novej Vsi
Hlavná 33
082 56 Pečovská Nová Ves

Obálku je potrebné označiť nasledovne:  „Dlažba - neotvárať!“
Termín a čas doručenia:   najneskôr do  04.10.2012 do 12:00 hod. Tento termín je konečný pre obidva 
uvedené spôsoby doručenia. Ponuky nie je možné posielať elektronicky ani faxom.

V Pečovskej Novej Vsi, 17.09.2012

Spracovala: Ing. Alena Nalevanková

Za obstarávateľa: Jaroslav Baňas
                                starosta obce Pečovská Nová Ves
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Príloha č. 1

Špecifikácia pracovného materiálu pre prevádzku OP - dlažba

P.č. Názov Merná 
jednotka

Jednotkové 
množstvo

1. Formy na výrobu zámkovej dlažby /rôzne druhy/ ks 250

2. Drevené palety na hotové výrobky 1200x800x145mm, 
nosnosť min.1000 kg ks 20

3. Piesok /frakcia 0-0,4 mm/ t 100
4. Cement  42,5 R t 20
5. Kamenivo /0,4 -0,8 mm/ + /0,8 -1,6 mm/ t 100

6. Prevdušňovadlo na výrobu betónu  /0,3 l /100 kg cementu/ l 60

7. Plastifikátor do betónu /0,6 l/100 kg cementu/ l 120

8. Urýchľovač tuhnutia betónu /1 l /100 kg cementu/ l 200

9. Stavebný fúrik 65 l ks 3
10. Lopata hliníková s násadou ks 3
11. Murárska lyžica ks 3
12. Gumové kladivo ks 3
13. Formy na svahovky plastové /50 x 50 x 8 cm/ ks 100

14. Formy na obrubník polguľatý plastový / 50x21x7 cm/ pre 
výrobu zámkovej dlažby ks 100

15. Formy na obrubník tenký plastový /50x21x3,75 cm/ ks 100

16. Formy na obrubník plastový /50x21x7cm/ ks 100
17. Formy na stĺpiky /230 x 10 x 140 cm/ ks 3

18. Formy na striešky na stĺpiky /49x49x6,5 cm/ hrúbka 6,5 cm ks 50

19. Formy na striešky na múrik / 39x35x6,5 cm/ hrúbka 6,5 cm ks 50
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