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Výzva na predloženie ponuky 
V zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a príkazu primátora č. 7/2013   

 ( ďalej len „ zákon ” ) 
 
 

1.      Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Názov: Mesto  Trnava                                             
IČO: 00313114  
Kontaktná osoba:  Mestský  úrad v Trnave, Ing. Lukáš Královič              
Obec (mesto): Trnava        PSČ: 917 71 
Ulica: Hlavná          Číslo: 5 
Telefón: 033/3236385              Fax:033/3236400   
Elektronická pošta: lukas.kralovic@trnava.sk      
Internetová adresa : www.trnava.sk  
 

2.      Názov zákazky s nízkou hodnotou (tovary, služby alebo práce ) :  

Výroba, dodanie a montáž pamätnej tabule – „Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“      
                                                               
3.      Miesto dodania: Trnava / Boleráz 
 
 
4.      Rozsah zákazky:     

 
Predmetom zákazky je spracovanie grafického návrhu, výroba, dodanie a montáž 

pamätnej tabule k projektu „Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“. Propagačný výstup musí 
spĺňať požiadavky uvedené v Manuáli pre informovanie a publicitu a jeho prílohách na 
www.opzp.sk. 

Špecifikácia: veľkosť 600 mm x 400 mm, materiál - duralis, úprava – gravírovanie 
vyplnené farbou, umiestnenie – obec Boleráz – budova OcÚ 
 

5.      Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    
 
 začiatok :  august 2013          
 ukončenie : najneskôr 23. august 2013 
 dodanie : 2 týždne od vystavenia objednávky, najneskôr 23. august 2013     

 
6.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú:   
 

Predmet zákazky bude financovaný z KF, zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta 
Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté. Zákazka sa realizuje v rámci projektu 
„Skládka odpadu Boleráz – rekultivácia“, ITMS 24140110164. Dodávateľ sa zaväzuje 
strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami 
a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

 

http://www.trnava.sk/
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7.    Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo/ objednávka :          

 Uchádzač predloží (naskenované)                                                                                       

1. doklad o oprávnení podnikať, fotokópiu s uvedením požadovanej činnosti 
k predmetu zákazky,  t. j. výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o 
zapísaní do zoznamu podnikateľov.  

               Originály resp. overenú fotokópiu predloží potom iba vybratý uchádzač. 
                                                                                                   

8.     Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 7.8.2013 do 12:00  hod. 
 
          Uchádzač predloží ponuku e-mailom s predmetom správy                                     

„Skládka odpadu Boleráz – TABULA - ponuka” v lehote na predkladanie ponúk na 
adresu lukas.kralovic@trnava.sk.        

 
10. Spôsob ocenenia 
         Uchádzač musí v cene zákazky uviesť jednotkovú cenu na 1 ks. Uchádzač uvedie 

cenu v členení bez DPH, DPH, spolu s DPH. Zároveň uvedie, či je platiteľom DPH.  
 
11.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
 
          Verejný obstarávateľ                                                                    
 

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej 
ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na 
predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia 
okolnosti, za ktorých bola vyhlásená  

- uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky. 
 

Dátum :  1.8.2013 

 

 
             ................................. 
                                       vedúci odboru 
 
 
 
Vybavuje : Ing. Lukáš Královič 
 
 
 


