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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY 
Prieskum trhu 

Zákazka s nízkou hodnotou 
 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 
1. Názov, adresa a kontaktná osoba podľa § 7 zákona o VO ( ďalej „obstarávateľ“) 
Názov: Inštitút Krista Ve ľkňaza 
Sídlo: 059 73 Žakovce 30 
IČO: 17066123  
DIČ: 2020703410 
Tel.: 052/4313917 
Fax: 052/4313936 
E-mail: ikv@ikv.sk 
Web: www.ikv.sk  
 
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Vilcek  

Tel.: 052/4313917 
E-mail: peter.vilcek@ikv.sk  
 
 
2. Názov zákazky: Pracovné náradie 
 
3. Podrobný opis predmetu zákazky  
 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – pracovný náradie  v rámci aktivity 3. Program 
osamostatňovania mladých dospelých v zariadeniach IKV projektu s názvom Dajme im nádej 
a zmysle života. 
 
A. Náradie - stavebníctvo 
 
Tovar Počet kusov Tovar Počet kusov 
Sada aku naradia (aku skrutkovač, 
aku okružní píla, aku rázový 
uťahovač, aku chvostová píla, aku 
uhlová brúska, aku lampa) 

1 Fúrik 5 

Krompáč  5 Vodováha 200 cm 2 
Miešačka min. 150 l 1 Vodováha 150 cm 1 
Miešadlo min. 850 W 1 Meter 5 m 5 
Lopata s násadou 10 Murárska lyžica 5 
Metla cestárska 10 Kladivo murárske 5 
Hrable 5   
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B. Náradie - drevovýroba 
Tovar Počet kusov Tovar Počet kusov 
Frézovacie nože  (na spodnú frézu ) 5 Brúsne pásy a kotúče - - šírka 150 

mm, dĺžka 5800 mm  
 

10  

Striekacia pištoľ (min Výkon: 
110W) 

1 Stužidlá 250 cm  2 

Aku vytláčacia pištoľ kapacita tuby 
310 mm, 18 V 

1 Stužidlá 100cm  2 

Vrtáky  priemer  1- 13 mm 5  sád  Stužidlá 60cm 2 
Stolík pod hornú frézu 
(nastaviteľný, skladací 

1 Vykružovacie vrtáky do dreva - 
všetky priemery vrátane unášačov 
20-76 mm 
 

1 sada 

Pílové kotúče 300mm 2 Pílové pásy - 3 ks - šírka 12 alebo 
14 mm, dĺžka 

 

odsávacie a vzduchové hadice - 
100mm 

30 m  Pílový kotúč  400mm 1 

box na náradie min. 50l 
kombinovaný 

1   

  
 
 
 
4. Typ Zmluvy: 
- na základe objednávky  

 
5. Predpokladaný termín dodania tovaru:   11.7.2013 –  31.07.2013 
    
6. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk a podmienky na predkladanie    
      ponúk: 
 

a) lehota uplynie dňa  10. 7 2013 o 12:00 hod. 
b) možnosť doručenia poštou na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy alebo osobne na tú 

istú adresu. V prípade doručenia poštou na obálku je potrebne uviesť 
„NEOTVÁRA Ť“ a s označením “PRACOVNÉ NÁRADIE“  

 
c) cenová ponuka musí obsahovať kópiu dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky 
d) cenovú ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky 

 
7. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa : 10.7.2013  14:00 hod.  
 Na adrese: Inštitút Krista Veľkňaza, 059 73 Žakovce 30 

 
8. Možnosť predloženia ponuky 
 Na cely predmet zákazky. 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 4800,00 
  
10. Možnosť predloženia variantných riešení 
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 Neumožňuje sa. 
 

11. Lehota viazanosti: 31.8.2013 
 

12. Podmienky financovania: 
Platby sa budú realizovať bezhotovostným prevodom po dodaní tovaru na základe faktúry 
so splatnosťou 30 dní.  
  

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:   
 Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za 
cely predmet zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena) vrátane 
všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Žakovciach dna 28.6.2013  
 
 
 
 
 
 


