
                  
 

Stredisko SIGNÁL Piešťany, 
CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ, Rekreačná 13, 921 01 Piešťany                              921 01 Piešťany       

Naše číslo    Vybavuje : Valentová   Dátum : 15.07.2018 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

V súlade so zákonom č. 343/2015  Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa 

Názov: CUZ Stredisko Signál 

Adresa: Rekreačná 13, 92101 Piešťany 

IČO: 42137004 

Kontaktná osoba: Miroslava Valentová 

Telefón: 0915577366 

E-mail: valentova.signal@gmail.com/ 

 

II. Predmet zákazky 

Výroba a montáž brány na vstup do kempu Lodenica. 

 

III. Počet s špecifikácia 

Výroba a montáž brány do kempu na Lodenici .1 ks. Možnosť uzamykania. 

 

IV. Miesto dodania: 

Kemp LODENICA, Rekreačná 1, 92101 Piešťany 

 

V. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 1500€ 

 

VI. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk. Najnižšia cena bez DPH na celý predmet zákazky. Na 

základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných 

uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

VII. Spôsob a lehota predkladania ponúk 

Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 

a záujemcami a uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie – 

emailom. Verejný obstarávateľ akceptuje zo strany záujemcov  aj iné spôsoby komunikácie , 

napr. písomne prostredníctvom pošty, faxom, alebo ich kombináciou 

Ponuky predkladajte elektronicky na e-mailovú adresu : valentova.signal@gmail.com 

Lehota na predkladanie ponúk :  

Dátum do  

Čas: do  

 

 

VIII. Podmienky týkajúce sa zmluvy. 

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie požadovanej služby zákazky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania 

zákazky neuzavrieť objednávku. 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. Splatnosť faktúry bude 30 dní. 
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       IV. Doplňujúce informácie : 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: Verejný obstarávateľ môže zrušiť 

postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

- Nebude predložená ani jedna ponuka  

- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti. 

- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určený, požiadavkám vo výzve 

na predkladanie ponúk. 

- Ak sa zmenili okolnosti , za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

 

 

 

V Piešťanoch dňa 15.7.2018 

 

Dátum odoslania výzvy : 15.07.2018 
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