
Výzva na predkladanie cenových ponúk 
zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon v platnom znení“) 

 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
 

Názov:  Obec Čabiny 

v zastúpení: Milan Moroz, starosta obce  

IČO:   00322873 

DIČ:   2021232499 

č.účtu:  SK04 0200 0000 0000 2342 3532, VUB, a.s.  

Sídlo:   Čabiny 141, 067 02  Čabiny 

Telefón:  057/7397113, 0915 856 340  

e-mail:  starostacabiny1@centrum.sk  

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.cabiny.sk 

 

2. Predmet zákazky:  
2.1 Názov zákazky : „Nákup a dodávka banketových stoličiek a stolov do kultúrneho 

domu v obci Čabiny“ 

2.2 Druh zákazky : zákazka na poskytnutie tovaru.  

2.3 Miesto dodania: Obec Čabiny 

2.4 Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH:  6 000,- EUR 

 

3. Opis predmetu zákazky :  
3.1 Predmetom zákazky je dodanie tovaru: 

 

- Banketová stolička, profil 25mm x 25mm hliníkový striebornej farby, poťah čierny, 160 

ks 
- Banketový stôl s rozmerom 1,8m x 0,9m, konštrukcia železná, skladací, 23 ks 

 

4. Možnosť predloženia ponuky na:  
4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.  

 

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  
5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z udelenej dotácie z rozpočtovej rezervy 

predsedu vlády SR.  

5.2 Zálohy nebudú poskytované.  

5.3 Fakturácia bude po dodaní tovaru.  

 

6. Výsledok verejného obstarávania:  
6.1 Výsledkom verejného obstarávania bude písomná objednávka zaslaná úspešnému 

uchádzačovi.  

 

7. Lehota na predloženie ponúk:  
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 23. 11. 2018 do 12.00 hod.  

 

8. Miesto a spôsob predloženia ponúk: 

 

Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe. 

 

8.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe: 



8.1.1 Ponuka je doručená na adresu: starostacabiny1@centrum.sk 

    8.1.2 Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Nákup a dodávka banketových stoličiek 

a stolov do kultúrneho domu v obci Čabiny“ 

    8.1.3 V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty 

podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované 

(scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.  

 

8.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu: 

    8.2.1 Obec Čabiny, Čabiny 141, 067 02 Čabiny 

    8.2.2 Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! - „Nákup a dodávka banketových 

stoličiek a stolov do kultúrneho domu v obci Čabiny“. 

    8.2.3 Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač 

(názov, sídlo, adresa).  

 

9. Kritéria na hodnotenie ponúk:  
    9.1. Najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania.  

 

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
10.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný 

obstarávateľ zašle každému uchádzačovi. 

10.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka. 

10.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 

ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo 

budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  

 

 

 

 

Dátum: 15.11.2018  

 

Milan Moroz 

starosta obce  

 

 

 

Vypracovala: Milan Moroz 

Vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke obce Čabiny: 15. 11. 2018  

mailto:starostacabiny1@centrum.sk

