
Mesto Námestovo ,Mestský úrad v Námestove ul.Cyrila a Metóda 329/6 Námestovo  
 
 
 
 
 
 

Zverejnené na  internetovej stránke mesta a     
pre všetkých záujemcov 
        o uvedenú prácu                                     

 
 
          /2011                     Ing. Natšin Vladimír                               V Námestove 3.10.2011  
           Značka          Vybavuje    Miesto, dátum 
 
 

Vec: 
Výzva na predloženie ponuky - oznámenie 

 

 Mesto Námestovo ,Mestský úrad v Námestove oznamuje záujemcom, že vypisuje verejnú súťaž na 
dodávku stavebných prác  pod názvom „Rekonštrukcia cesty a schodov pred MŠ X Brehy “   

 V prílohe zverejňujeme  výzvu na predloženie ponuky (zadávanie  zákazky s nízkou hodnotou podľa 
 § 102  zákona 25/200  Z.z verejného obstarávania)a  v ktorých sú podľa zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania. 

 
 Veríme, že sa uvedenej súťaže zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade 
s výzvou. 

 
  
 
S pozdravom   
 
 
 
                                                                                                                          

Ing. Kadera Ján 
                      primátor  mesta  
Príloha: -Výzva na predkladanie ponúk 

          - Výkaz výmer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výzva na predkladanie ponúk ,zadávanie  zákazky s nízkou hodnotou  podľa § 
102 zákona 25/2006 Zz)  

1.      Identifikácia obstarávate ľa: 

Názov: Mesto Námestovo, Mestský úrad Námestovo                                  IČO: 314 676                       
Kontaktná osoba : Ing .Natšin Vladimír osoba poverená VO   
S í d l o 
Obec (mesto): Námestovo                                                      PSČ: 029 01                            
Ulica : Cyrila a Metóda                                                           Číslo: 329/6 
Telefón:  043/5504705 ,0904 669 059- Ing. Natšin                 /Fax:  043/5504712 
mail: vystavba@namestovo.sk 

2.      Zmluva na uskuto čnenie práce:  Zmluva o dielo v zmysle obchodného zákonníka. 

3.      Názov práce (prác): „Rekonštrukcia cesty a schodov pred MŠ X Brehy “   

4. Opis práce (prác):  ):  Predmetom dodávky je rekonštrukcia cesty a schodov pred MŠ X   sídlisko 
Brehy- Námestovo v zmysle  výkazu výmer .  
 
 
5.      Miesto uskuto čnenia práce :Mesto Námestovo  

 
 
6.       Klasifikácia 

Štatistická klasifikácia produkcie 
 

Hlavný predmet obstarávania   45233142-6,45223300-9 ,  
 
7.      Rozsah predmetu obstarávania: Podľa výkazu výmer.  
         Predpokladaný rozpočtovaný náklad bez DPH  4 602,86 € 
 
8.      Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 
 

NIE    

9.      Možnos ť predloženia variantných riešení:   
 

NIE                                                                                                                                          

10.  Trvanie zmluvy alebo lehota na ukon čenie prác: Práce požadujeme realizovať najneskôr do .               
.       15.11..2011 
 
11.Hlavné podmienky financovania a platobné podmien ky alebo odkaz na dokumenty, 
    v ktorých sa uvádzajú: Obstarávateľ nebude poskytovať preddavky .Faktúra za práce bude   
      uhradená  v lehote splatnosti 30 dní od doručenia faktúry. 

 
12.     Lehota na predkladanie ponúk:                                                                                               

deň: 13.10.2011 do 12.00 hod 
 
 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doru čiť 
 

- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1                                                                                       

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v eurác h.                                     
13.    Otváranie obálok s ponukami: je  verejné                                                                                                                           

deň: 13.10..2011 o 1200 hod 

 



14.     Kritériá na vyhodnotenie ponúk:                                                                                                           
- cena                           

15.   Lehota viazanosti ponuky : do 17.10.2011.Pokiaľ uchádzač s najnižšou cenou v tejto lehote 
neuzavrie ZoD ,bude k uzavretiu zmluvy vyzvaný uchádzač ktorý  je ďalší v poradí. 
 
 
 
16.    Ostatné dojednania : Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy. Ten bude verejný    
obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača v četne oprávnenia v danej veci podnikať. 
 Obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov. 
 
 
 
 
V Námestove 3.10.2011                                                              Ing .Natšin Vladimír 
                                                                                                    Osoba oprávnená na VO 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Ing. Kadera Ján 
                      primátor  mesta  
 
 
 
 
 

 


