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Námestie Jána Pavla II. 6073/7 

071 01 Michalovce 
telefón:  0905 502 661 

IČO:    31313680  
DIČ:                     2021510304 
Tel.:                      056/6420351 

bankové spojenie: VÚB  
účet:     1673495655/0200 

 

 

Výzva č.10/2018 
na predloženie cenovej ponuky k zákazke 

 podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
(ďalej len „ZVO“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov   

 
 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Občianske združenie Teresa Benedicta 

Sídlo:   Námestie Jána Pavla II. 6073/7, 07101 Michalovce 

IČO:   31313680 

DIČ:   2021510304 

Štatutárny orgán:  PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 

Kontaktná osoba:  PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 

Telefón:   0905502661 

 
2.  Predmet zákazky: Plastová stena v tvare „L“ 

Predmetom zákazky je zhotovenie plastovej steny v tvare „L“ v rozmeroch a podľa požiadaviek 
uvedených v Prílohe č.1 – technická špecifikácia predmetu zákazky. 
Plastová stena s oknami a dverami má slúžiť ako spojovacia chodba medzi budovou Charitného 
domu Jozefa Machalu a sušiarňou bielizne.  
Bližšie informácie k umiestneniu steny budú poskytnuté štatutárnym zástupcom OZTB PhDr. 
Petrom Novysedlákom, na tel.č. 0905502661. 

 
3.  Miesto uskutočnenia práce: Charitný dom J. Machalu, Paričovská 2745/116, 075 01 Trebišov 

             
    Termín uskutočnenia práce:  do 30.4.2018 
 
4.  Typ zmluvy:  

Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov 
 

5.  Platobné podmienky: 

Platba sa bude realizovať v EUR bezhotovostným platobným stykom na základe riadne 
vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní od vystavenia faktúry. 

 
6.  Spracovanie a obsah cenovej ponuky: 

6.1. Cenová ponuka musí byť vypracovaná písomne v súlade s touto výzvou a podpísaná 
 uchádzačom. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady vrátane dopravy, cena bude vyjadrená 
 v Eur bez DPH a v Eur s DPH za jednotlivé položky. Ak uchádzač nie je  platiteľom DPH, 
 uvedie  navrhovanú  zmluvnú cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH 
 upozorní  v ponuke. 
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7.  Lehota na predkladanie cenových ponúk 

7.1. Ponuka musí byť predložená najneskôr do 29.03.2018 do 13:00  mailom na adresu 
jana.durkaiova@gmail.com, osobne alebo poštou na adresu: 

       Občianske združenie Teresa Benedicta, PhDr. Peter Novysedlák, Tulipánová 1, 071 01,      
       Michalovce 
7.2. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá. 
 
8.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

8.1. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v € s DPH za celý predmet zákazky. 
8.2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje v porovnaní s ostatnými 

ponukami najnižšiu cenu. 
 
9.  Ostatné informácie 

9.1. Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční dňa 29.03.2018 o 14:00 hod.  
9.2. Výsledok z porovnania cenových ponúk bude zaslaný uchádzačom mailom do 3 dní od 

vyhodnotenia cenových ponúk. 
 
 
Príloha č.1:  Technická špecifikácia  
 

 
 
 

Michalovce, 22.03.2018 
PhDr. Peter Novysedlák, PhD. 
          prezident OZTB 
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Príloha č. 1  Technická špecifikácia predmetu zákazky 

 

  

 

                       

 

 

 

 

 

2640                                                                                                                     2640 

 

 

 

 

                                                                                                       2600 

                                         1630                                     

 

Požiadavky na plastovú stenu v tvare L: 

-  okná a dvere v bielej farbe 

-  6 komorové plastové okná + dvere  

-  stavebná hĺbka minimálne 76 mm 

-  tepelnoizolačné dvojsklo 

-  1. zostava  - 1630 x 2640 mm – fixné okná s vchodovými dverami 

-  2. Zostava – 2600 x 2640 mm – fixné okná  

-  rohový spoj zostáv 

 

 

                  


