
Výzva na predkladanie ponúk – Prieskum trhu podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  „Námorný kontejner + 

doprava, nakládka a následná vykládka“  
 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov   :  Stravovacie služby s.r.o., ul. SNP   584/3, 972 17  Kanianka                                    

V zastúpení  : Peter Bielický DiS. art – konateľ 

Kontaktná osoba      :  Peter Bielický DiS. art – konateľ 

Telefón   :  0917 331 694 

Elektronická pošta : oks.kanianka@azet.sk 

Internetová adresa : www.kanianka.sk 

IČO   : 36797685 

DIČ   : 2022398631 

Bankové  spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prievidza 

Číslo účtu   : 9040475001/5600                            
 

2. Adresa, kontaktné miesto a osoba kde možno získať doplňujúce informácie: viď. bod 1., resp. 

u administratívnej pracovníčky p. Marty Švorcovej  tel. 046/5401084 

3. Predmet zákazky: dodávka tovaru 

4. Názov predmetu zákazky: „Námorný kontejner + doprava,nakládka a následná vykládka“ 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky 

6. Opis predmetu zákazky: -  Námorný(lodný) kontejner + doprava, nakládka a následná vykládka  

 

-  námorný kontajner ( štandardizovaný) 

-  20 stopový: 

 Vonkajší rozmer od: 6058 mm x 2438 mm x 2591mm (d/s/v) 

 -  podlaha impregnovaná z dreveného materiálu (alebo podobného) hrúbka minimálne 28 mm 

-  nepoškodený, nepokrčené plechy 

-  môže byť nový alebo použitý 

-  farebne upravený(podľa možností modrá), akýkoľvek odtieň 

-  dvere dvojkrídlové, uzamykateľné s tesnením 

-  certifikát o zhode (je používateľný v krajinách EU) 

-  certifikát na lodnú medzinárodnú prepravu sa nevyžaduje 

-  v cene: naloženie, vyloženie a doprava 

 



7. miesto   dodávky: Stravovacie služby s.r.o., ul. SNP   584/3, 972 17  Kanianka (trávnatá plocha 

z východnej strany budovy pri priehrade) 

8. množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: jeden kus, viď bod 6 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: Predpokladaný termín odovzdania predmetu 

zmluvy (zákazky)do konca apríla 2014. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Finančné prostriedky budú poskytnuté 

z rozpočtu verejného obstarávateľa, bankovým prevodom po realizácií zákazky.  Obstarávateľ 

zálohy neposkytuje.  

11. Podmienky účasti: § 26 ods. 1 písm. f (§ 26 ods. 2 písm. e) – uchádzač je oprávnený dodávať 

tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, - doklad o oprávnení podnikať, 

alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.  

Originál alebo overený doklad nie starší ako 3 mesiace predloží úspešný uchádzač po obdržaní  

oznámenia o úspešnosti pokiaľ preukázal splnenie podmienky čestným vyhlásením. 

12. Typ zmluvy a obsah ponuky: objednávka 

13. Uchádzač predloží:doklad o splnení podmienok účasti, cenovú ponuku na celý predmet 

obstarávania podľa súťažných podkladov, vyzve obstarávateľa na obhliadku predmetu zákazky 

pred jeho prepravou (lodného kontajnera) 

14. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 2000 € 

15. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk: Lehota na predkladanie ponúk – dátum: do 

28.03.2014 v  čase  do 11,30 hod. Fyzické doručenie na adresuStravovacie služby s.r.o., ul. SNP     

584/3, 972 17  Kanianka, alebo e-mailom na adresu: oks.kanianka@azet.sk 

16. Otváranie ponúk a vyhodnotenie: Dátum a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk:  28.03.2014 

o 12,05 hod. v kancelárií riaditeľa DK v Kanianke ul. SNP 584/3 972 17 Kanianka. 

17. Kritériá na hodnotenie ponúk:    najnižšia cena za celý predmet zákazky 

Uchádzač nacení ponuku tak, aby zahŕňala všetky súvisiace náklady nasledovne: 

18. Ďalšie informácie: Informácia o výsledku verejného obstarávania sa oznámi úspešnému uchádzačovi po 

vyhodnotení cenových ponúk. Právny vzťah medzi obstarávateľom a úspešným uchádzačom nadobudne 

platnou objednávkou a vyhodnotením výsledkov verejnej súťaže 

19. Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa. 

20. Obstarávateľ si vyhradzuje vyhlásenú verejnú súťaž zrušiť v prípade, ak ani jeden uchádzač 

nesplní podmienky podľa súťažných podkladov v celom rozsahu, resp. ak ponuky budú presahovať 

finančný limit, ktorý má verejný obstarávateľ na predmetnú zákazku schválený, alebo zásadným 

spôsobom zmenia podmienky oproti tým, ktoré boli pri vyhlásení súťaže. 

      

 

 

             Peter Bielický DiS. art.

               konateľ spoločnosti 

           

 

           


