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      MESTO   TRSTENÁ 
Bernolákova  96/8,  PSČ  028 01 Trstená 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre zákazku: 
„Materiálno - technické zabezpečenie“  

 

(postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“))  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie :     Mesto Trstená 

Sídlo:       Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená 

IČO:       00 314 897 

DIČ:      2020571806 

Štatutárny zástupca:     PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková, 

                                                                       zástupkyňa primátora              

Web:       www.trstena.sk 

Druh verejného obstarávateľa:                      (podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO) 

Kontaktná osoba:    Ing. Ľudmila Kostolná 

E – mail:     ludmila.kostolna@trstena.sk 

Telefón:     +421 43 5310 134, 0902 915 691 

Fax:      +421 43 5310 125 

Osoba zodpovedná za VO:   Mgr. Jozef Polakevič 

E – mail:     jozef.polakevic@trstena.sk 

Telefón:     +421 43 5310 105, 0910 906 482 

Fax:      +421 43 5310 125 

  

2. Predmet zákazky:  

Dodanie „Materiálno - technického zabezpečenia“ pre dobrovoľný hasičský zbor 

v Trstenej.  

 
3. Druh zákazky: 

Dodanie tovaru. 

        

4. Opis zákazky: 

Dodanie „Materiálno - technického zabezpečenia“ pre dobrovoľný hasičský zbor 

v Trstenej. Špecifikácia a podrobný popis zákazky je uvedený v prílohe tejto výzvy, 

ktorý je označený ako Príloha č. 1.  

Podrobnejšie informácie budú uchádzačom vysvetlené na základe písomnej 

požiadavky na predmet zákazky, o ktorú môže uchádzač požiadať kontaktný email 

osoby /Ing. Ľudmila Kostolná/ uvedený v tejto výzve. 

 

Záruka:  24 mesiacov. 
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5. Typ zmluvy, objednávka: 

Objednávka. 

 

6. Obchodné podmienky: 

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe 

daňového dokladu vystaveného dodávateľom (faktúra), ktorej splatnosť bude do 30 

dní odo dňa doručenia daňového doklade. Faktúra bude doručená až po prevzatí 

predmetu zákazky formou preberacieho protokolu resp. dodacieho listu. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

7. Miesto záujmového územia, dodania: 

Mestský úrad v Trstenej, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená. 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 

9 109,84 € bez DPH.  

 

9. Termín dodania: 

Do 15.03.2017 

Objednávateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu termínu.   

 

10. Lehota na predloženie ponúk:   

Lehota na predloženie ponúk uplynie 01.03.2017 o 15:00 hod. 

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v uvedenej lehote poštou alebo osobne v uzavretej 

obálke na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená s názvom 

„Materiálno - technické zabezpečenie“ , prípadne e-mailom na adresu 

jozef.polakevic@trstena.sk . 

 

11. Kritérium vyhodnotenia ponúk: 

Najnižšia cena s DPH. 

 

12. Obsah ponuky: 

Cenová ponuka s uvedením ceny bez DPH, výšky DPH, ceny s DPH. Ak uchádzač nie 

je platca DPH, uvedie konečnú cenu. 

 

13. Doplňujúce informácie: 

Zákazka je financovaná z dotácie Ministerstva vnútra SR podľa zákona č. 526/2010 Z. 

z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 526/2010 Z. z.“), za účelom podpory 

zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, 

majetku a životného prostredia subjektmi pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia, 

majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému podľa 

osobitných predpisov podľa § 2 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. a podľa vyhlásenej 

výzvy č. VI. Prezídia Policajného zboru na rok 2016. 
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť obchodný vzťah so žiadnym 

z uchádzačov.  

Viazanosť cenových ponúk je do 15.03.2017. 

 

 

 

 

 

                                                                                   PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková 

    zástupkyňa primátora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


