
          
Výzva k predkladaniu ponúk 

zákazka s nízkou hodnotou pod
zmene a doplnení niektorých zákonov v
a služieb „Opravy cestných výtlkov v
pododniach“ 
 
1. 1. 1. 1.  Identifikácia verejného obstarávate

Názov:  Mesto Spišská Stará Ves
Sídlo: Štúrova 228/109,  061 01 Spišská Stará Ves
IČO:  00 326 526 
Telefón: 052/418 0410 
Fax: 052/418 0416 
Stránkové hodiny: 7:00 – 15:00
Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Harabin
e-mail: primator@spisskastaraves.sk

2.  Opis predmetu zákazky a
Predmetom zákazky  je : 
- Oprava cestných výtlkov v

v množstve 9 ton Asfaltom AC4
- Prestieranie mechanizmom
- Hutnenie frézov. asfaltu
- asfaltovanie 

3.   Lehota na uskutočnenie dodávky 
4.  Celkový objem finančných prostriedkov

Predpokladaná hodnota budúcich investi
1.500,00  € bez DPH 

5.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk
a) Dňa 03.06.2014 do 14,00 
b) doručenie e-mailom na adrese uvedenej v

cestných výtlkov“ 
c) ponuky sa predkladajú v
d) úspešnému uchádzačovi 

6.  Kritéria na hodnotenie ponúk
      Najnižšia cena 
7.  Predmetom ponuky musí by
 -  predloženie cenovej ponuky na 
 - doklad o oprávnení podnika
uchádzača 
 - cenová ponuka sa predkladá v
  
 
V Spišskej Starej Vsi: 27.05. 2014
 
  

 

 
predkladaniu ponúk jednoduchej zákazky 

(dodávka  tovaru a služieb) 
 

nízkou hodnotou podľa § 9 ods.9)  zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na  

„Opravy cestných výtlkov v meste Spišská Stará Ves – havarijný stav po 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  Mesto Spišská Stará Ves 
Sídlo: Štúrova 228/109,  061 01 Spišská Stará Ves 

15:00 
Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Harabin 

mail: primator@spisskastaraves.sk 
2.  Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Oprava cestných výtlkov v meste Spišská Stará Ves - havarijný stav po pododniach
množstve 9 ton Asfaltom AC4 

Prestieranie mechanizmom 
sfaltu 

nenie dodávky : do 20. júna 2014    
čných prostriedkov 

Predpokladaná hodnota budúcich investičných nákladov na dodávku:  

.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  
14,00 hod. 

na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy ozna

ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO. 
čovi verejný obstarávateľ zašle objednávku 

.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

.  Predmetom ponuky musí byť: 
predloženie cenovej ponuky na celý predmet obstarávania 

oprávnení podnikať bude verejný obstarávateľ požadovať

cenová ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku a v mene EURO

. 2014 

    Ing. Jozef 
    primátor mesta

zákazky  

. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o 
na  dodávku tovaru 
havarijný stav po 

havarijný stav po pododniach 

na dodávku:   

označenej: „ Oprava 

 požadovať len od úspešného 

 s DPH a bez DPH 

Ing. Jozef Harabin 
primátor mesta 


