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V Prešove, dňa 28.7. 2014 

Vec:  

Výzva na predloženie ponuky - zaslanie 
 

             Dovoľujeme  si   Vás  požiadať  o  predloženie   ponuky  na  poskytnutie  nasledovnej          

služby: „Výroba a dodávka drevených informačných tabúľ“ 
.“ 

 V prílohe č. 1 Vám zasielame špecifikáciu dodávky služby, ktorá bude realizovaná  

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 Veríme, že nám predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade 
s podmienkami definovanými v prílohe tejto výzvy. 
 

  

 

 S pozdravom 

 

 

         

                                                                                              Mgr. Martin Janoško 

                                                                                                              výkonný riaditeľ 
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Príloha č.1 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na výrobu a dodávku drevených informačných 

tabúľ, 

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

1. Obstarávateľ: 

  Krajská organizácia CR Severovýchod Slovenska 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

2. Názov služby:   

„Výroba a dodávka drevených informačných tabúľ“ 

3. Obsah a špecifikácia predmetu poskytovanej služby:   

Technické parametre drevenej tabule: 

Tabuľa je vyhotovená z drevených hranolov = 2 tzv.stojky, medzi ktorými sa nachádza plocha 

na umiestnenie mapy. Tabuľa je prekrytá drevenou strieškou - podľa fotografie v prílohe. 

Rozmery :  

vnútorný rozmer medzi stojkami : 200 cm,  

rozmer plochy na mapu:  200 (šírka) x 100 (výška) cm,  

strieška:     dlhá 220 cm a jej šikmá plocha má 45 cm,  

hranol na stojke :    8,5 x 8,5 cm,  

celý stojan je vystužený dvoma hranolmi  ktoré ho spevňujú v hornej a dolnej časti, hranoly 

majú rozmery     4 x 10 cm a dĺžka je 217 cm. 

 

Povrchová úprava: dvojnáter ( moridlo - hnedý odtieň podľa ponuky, vrchný exteriérový lak) 

Mapa je umiestnená na plechovom podklade rozmerov 200 (šírka) cm x 100 (výška) cm, 

Okraj mapy 30 (šírka) cm x 100 (výška) cm bude obsahovať informácie a fotografie o lokalite 

osadenia , zvyšná časť bude geografická mapa. 

Povrchová úprava mapy bude zabezpečovať odolnosť proti slnečnému žiareniu 
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Mapa musí obsahovať aktuálne geografické informácie, vyznačené cyklistické a turistické 

trasy a musí  byť autorsky ošetrená. 

 

Súčasťou dodávky tabúľ sú aj kotviace prvky a dodanie tabúľ na miesto podľa určenia  

obstarávateľa. 

 

Počet  tabúľ:  7 kusov 

 

4. Termín poskytovania služby :   najneskôr do 15.9.2014 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                      6  440,-  EUR  (S DPH) 

 
7. Kritérium na výber poskytovateľa služby:                                                                                                  
 

Jediným kritériom na výber dodávateľa služby je najnižšia cena za poskytovanie 

služieb v danom časovom období. 

 

6. Termín a spôsob predloženia ponuky                                                                                                

 

Ponuky predkladajte mailom na riaditel@severovychod.sk osobne, alebo poštou najneskôr 

do 5. 8. 2014, do 12:00 hod na podateľňu Ú PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. 

Obálku, resp. predmet mailu označte nápisom: 

„Cenová ponuka – Výroba a dodávka drevených informačných tabúľ“ 

 

5. Obsah cenovej ponuky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v zložení: 

1. Cenová ponuka 
2. Doklad o oprávnenosti poskytnúť danú službu (1x kópia) 
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