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   Výzva na predkladanie cenových ponúk  
 

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §120 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v platnom znení 

 
1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov:                          Mesto Prievidza                                          
IČO:                             318 442 
Sídlo:                            Námestie slobody 14   
                                      971 01 Prievidza     

      Kontaktná osoba :         Iveta Krajčíková 
      Telefón :                        046/5179601 
      E- mail  :                        iveta.krajcikova@prievidza.sk     
      Kontaktná osoba pre technické veci : Eva Staňová   
      Telefón :                        046/5179508 
      E-mail :                          eva.stanova@prievidza.sk 

 
 2.   Predmet zákazky a typ zmluvy:                                                  
       2.1 Názov zákazky : „ Montáž a demontáž predajných stánkov vrátane ich dovozu a  
             odvozu“.  
       2.2 Druh zákazky : ZNH – zákazka na poskytnutie služby 
       2.3 Miesto dodania: Mesto Prievidza  
       2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude priebežne podľa potreby vystavená objednávka.   
        
 3.  Opis predmetu zákazky :    
       3.1 Predmetom zákazky je montáž a demontáž predajných stánkov vrátane ich dovozu a odvozu.  
             Montovateľné stánky sú vyrobené kombináciou masívnej smrekovej dosky a kovovej  
             konštrukcie o ploche 3,0 m x 2,0 m. Kovová konštrukcia je spájaná skrutkami. Zastrešenie   
             a bočné steny sú z kašírovanej fólie. Zdemontované stánky sú uskladnené v areáli SMMP,  
             s.r.o., Ul. Vansovej 24,  Prievidza, umiestnenie zmontovaných stánkov Námestie slobody   
             v Prievidzi. Počet stánkov určených na montáž a demontáž  je 15 – 50  podľa počtu   
             prihlásených záujemcov o predaj.    
       3.2 Termín plnenia –  do 31.12.2012 na základe objednávky podľa potreby Mesta Prievidza    
             (organizovanie trhov, mestských dní a pod. )  
 
4.   Možnosť predloženia ponuky na: 
      4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania. 
 
5.  Podmienky financovania predmetu obstarávania: 
     5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  
     5.2 Zálohy nebudú  poskytované. 
     5.3 Faktúry budú vystavované priebežne, na základe vystavenej objednávky a jej plnenia.    
           Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.         
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6.  Podmienky účasti uchádzačov: 
     6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky. V termíne na predkladanie    
           cenovej ponuky predloží uchádzač čestné prehlásenie, že takýto doklad má. 
     6.2 Úspešný uchádzač predloží právoplatný doklad uvedený v bode 6.1, nie starší ako tri      
           mesiace po oznámení úspešnosti.    
 
7.  Lehota na predloženie ponúk: 

7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do:  25.7.2011 do 12,00hod. 
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  adresa obstarávateľa uvedená v bode 1, alebo      

           emailom na adresu iveta.krajcikova@prievidza.sk 
7.3 Ponuky v listinnej podobe musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené : 

           „ Montáž a demontáž predajných stánkov “ - neotvárať.  
 

 8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
     8.1 Najnižšia cena. 
     8.2 Cena uvedená v cenovej ponuke musí  obsahovať cenu za montáž a demontáž jedného 

predajného stánku vrátane dopravy . 
            Cenu žiadame stanoviť : 
            Cena  bez DPH                   ............... €   
            DPH                                    ............... € 
            Cena s DPH                       ............... € 
                
 9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
     9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný obstarávateľ  
           zašle iba  úspešnému uchádzačovi. 
     9.2 Úspešnému uchádzačovi  budú zasielané objednávky  na montáž a demontáž stánkov vrátane  
           dopravy  podľa potreby Mesta Prievidza  (organizovanie trhov, mestských dní a pod. ).  
     9.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk  
           v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú   
           v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 
 
 
 
 
Dátum: 11.7.2011 
 
 
 
 
                                                                                       JUDr. Katarína Macháčková 
                                                                                             primátorka mesta 
                                       


