
Prieskum trhu – výzva na predloženie cenových ponúk 

 

 

 

Titl. 

Adresa záujemcu 

 

Zn. OÚHAM/80/1159/2019 vybavuje :   V Hamuliakove, dňa 21.10.2019 

tel.: Rastislav Fehér 0918/787822     

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

   Dodanie nových plynových kotlov, montáž a spustenie kotla 

za účelom výberového konania. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie čestného vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní. 

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky 
potrebná obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby (Rastislav Fehér, 
0918/787822, info@obechamuliakovo.sk) 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu info@obechamuliakovo.sk, alebo osobne 
v uzatvorenej obálke s označením:  „Dodanie nových plynových kotlov, montáž a spustenie 
kotla“ 

do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 05.11.2019 do 15.00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do (uviesť termín 
platnosti ponuky) podľa špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania. 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 

 S pozdravom 

 
         

Ing. Ludmila Goldbergerová 
       Starostka obce Hamuliakovo  
  
 
 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky a určenie kritérií výberu  

 

 

 

 



 

Špecifikácia predmetu zákazky a určenie kritérií výberu 

(zákazka podľa § 117) 

 

Dodanie nových plynových kotlov a montáž a spustenie kotla 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec Hamuliakovo  

IČO: 00304751  

tel.: 0918/787822, 0245988128 

e-mail: info@obechamuliakovo.sk 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky:  

dodanie nových plynových kotlov, montáž a spustenie kotla  

3. Podrobný popis predmetu zákazky 

Podrobný popis predmetu zákazky je nasledovný: 

Kondenzačný závesný plynový kotol s prietokovým ohrevom TUV (nájomné byty 
s úžitkovou plochou do 80m²) 

4. Miesto dodania: Hamuliakovo 

5. Trvanie zmluvy do: 31.12.2020  

6. Jazyk ponuky: slovenský 

7. Obsah ponuky: 

• čestné vyhlásenie o zákaze účasti o vo verejnom obstarávaní 

• Cenová ponuka 

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 
z rozpočtu verejného obstarávateľa.  

 

9. Požadované podmienky objednávateľa na plnenie predmetu zákazky:  

Termín dodávania nových kotlov a uvedenie do prevádzky: do 3 pracovných dní 

Splatnosť faktúry: 30 dní 

 
10. Kritériá vyhodnotenia ponúk:  
Najnižšia konečná cena vrátane dopravy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


