
               

 

 
MESTO Nové Mesto nad Váhom 

 
 
 
 
 

Nové Mesto nad Váhom, dňa 18.10.2011 
VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou 
 
 Mesto Nové Mesto nad Váhom ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b/  zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  Vás vyzýva v súlade s § 102 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na predmet 
zákazky opakovaná  odborná prehliadka a odborná skúška  - zdvíhacieho zariadenia - výťahu.
 

  

• Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie : Mesto Nové Mesto nad Váhom  

       Sídlo organizácie   :  Československej armády č- 64/1, 915  32 Nové Mesto Nad Váhom  
       IČO :  311863    
 
• Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vykonať opakovanú odbornú prehliadku a odbornú skúšku – revíziu 
vyhradeného zdvíhacieho zariadenia - výťahu v zmysle vyhl. MPSVaR číslo 508/2009 Z.z. 
a vypracovanie časového plánu kontrol a evidenčnej karty vyhradeného zdvíhacieho zariadenia 
v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nové Mesto nad Váhom :   
 

Miesto - objekt pre poskytnutie služby Termín  realizácie 

Základná škola, Nové Mesto nad Váhom, Odborárska ul. č.  1374 12/2011,06/2012 

Základná škola, Nové Mesto nad Váhom, Tematínska ul. č. 2092 11/2011, 5/2012 

Materská škola, Nové Mesto nad Váhom, Poľovnícka ul. č.  2039/12 10/2011, 4/2012 

 
•     Kontaktná osoba : 

 V prípade potreby objasniť technické podklady môžete požiadať o ich vysvetlenie priamo 
u zodpovednej osoby na adrese:  

• Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, ul. Čsl. armády č. 64/1, 
                     Bc. Rudolf Rzavský,  referát BOZP a OPP, č.t. 032/ 7402118, fax. 032/7402111,  
                     e-mail:  rudolf.rzavsky@nove-mesto.sk, 

• prípadne vykonať osobnú obhliadku  uvedených objektov na základe tel. dohovoru.  
 
• Postup obstarávania: 

- zákazka s nízkou hodnotou, 
- zákazka na poskytnutie služby 

 
• Požiadavky verejného obstarávateľa na doklady: 

 
Doklad o oprávnení podnikať, alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou 
organizáciou v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača vykonávať 
požadované práce: 
- aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba-   podnikateľ a príspevková 

organizácia – podnikateľ), 
- aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba- podnikateľ, fyzická osoba- 

podnikateľ zapísaná v obchodnom registri) 
- fotokópie oprávnení, osvedčení a potvrdení o oprávnení zabezpečovať požadovanú službu , 
- iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov. 
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• Predloženie ponuky: 

 
Záujemca predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne v uzavretej obálke 
označenej heslom “ Revízia – výťahu “ s označením „ NEOTVÁRAŤ“ na adresu:  

Mestský úrad  - oddelenie školstva mládeže a telesnej kultúry 
Nové Mesto nad Váhom, Čsl. armády č. 64/1, 
915 32 Nové Mesto nad Váhom.  
 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 28.10.2011 o 12:00 hod. 
 
• Cenová ponuka musí obsahovať: 

 

Cenovú ponuku záujemca uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH . 
V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom.  
 
• Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ 
vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom 
oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.  
 
• Lehota viazanosti ponúk: 

 
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Lehota 
viazanosti ponúk uplynie dňom: 31.10.2011. 

• Obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
 
Verený obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenú zákazku s nízkou hodnotou v prípade, ak sa 
zmenili okolnosti za ktorých sa vyhlásila. 

 
 
 
 
 
                   

        Ing. Jozef Trstenský 
         primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 


