
Výzva na predkladanie ponúk  
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

  
  
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa 
Názov organizácie: Obec Červený Kláštor 
IČO: 00326 135 
Adresa organizácie: Červený Kláštor 65,  059 06 
Krajina: Slovenská republika 
Kontaktné miesto: OcÚ Červený Kláštor, 059 06 Červený Kláštor 
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Džurný – starosta obce 
Telefón: 0905157615, e-mail: obecck@orangemail.sk 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie  a technické veci: Ing. Štefan Džurný 
Telefón : ++421 52/4181291 

  
2. Názov zákazky : Revitalizácia oddychovej a  náu čnej zóny nábrežia Dunajca v obci Červený  
                               Kláštor - časť: výroba a dodávka dreveného šind ľa 
 
3. Predmet zákazky: Výroba a dodávka dreveného šindla na prestrešenie d robnej architektúry 
                                   na brehu Dunajca   
Špecifikácia výrobku:  
 
    -      výrobok bude vyrobený z dreva (napr. smrek,jedľa,smrekovec,) 

- dlžka šindľa: min. 80 cm (max. 100 cm), resp. kombinácia dĺžok v pomere 50:50 
- neimpregnovaný 
- povrchovo farebne neupravovaný, neohobľovaný, (príp. ohobľovaný) 
- rezaný (po vláknach) resp. štiepaný 
- absolútna vlhkosť použitého dreva na výrobu–  14% - 16% 

4. Predpokladaná hodnota  zákazky:  1 000 s DPH. 
V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne plnenie 
zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením požadovaného predmetu 
zákazky, vrátane dopravy  na miesto dodania predmetu zákazky. V prípade, ak uchádzač nie je 
platca DPH upozorní na túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o predpokladanej 
navrhovanej cene.Cena musí byť vypracovaná podľa ustanovení Zák. č.18/1996 Zb. o cenách 
a príslušnej vykonávacej vyhlášky.Uchádzač v plnom rozsahu zodpovedá za to, že ním vypracovaná 
cenová kalkulácia bude odzrkadľovať skutočný rozsah prác potrebných, na úplné vykonanie 
predmetnej zákazky 
5. Typ zmluvy:  Plnenie bude realizované na základe objednávky, ktoru vystaví verejný obstarávateľ 
víťaznému uchádzačovi   
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Červený Kláštor  s.č. 65 
7. Rozdelenie predmetu zákazky  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou 
písomnej ponuky v členení na cena za m2  a celkovú cenu za 110 m2  
8. Lehota na dodanie zákazky : do 7 dní  od vystavenia objednávky 
 
9. Variantné riešenie Uchádzačom sa umožňuje predložiť variantné riešenie,  a to nasledovne: 

  Variant „A“:  - rezaný šindel 
        Variant „B“:  - štiepaný šindel 

   Druh použitého dreva uvedie uchádzač v ponuke. 
 
10. Forma predkladania ponúk: - mejlom na adresu: obecck@orangemail.sk s označením predmetu 
mejlu „ponuka dodávky šindľa“ do 18.mája 2015 do 12.00 hod. Resp. písomne na adresu verejného 
obstarávateľa. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH .  
  
11. Podmienky financovania zákazky a iné obchodné p odmienky: Predmet zákazky bude 
financovaný zo štátneho rozpočtu a  rozpočtu obce Červený Kláštor.  Platba bude realizovaná  



bezodkladne  po vydodaní výrobklu.  Záručná doba na dodaný výrobok je 36 mesiacov  odo dňa 
prevzatia výrobku verejným obstarávateľom 

12. Podmienky ú časti uchádza čov:  
      - x 
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 
 
14. Spolo čný slovník obstarávania (CPV): 
 44112510-6 Šindle 
15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania záka zky : 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  
- nebude predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo  výzve  
  na predkladanie ponúk,  
- bude prekročený finančný limit, ktorý ma verejný obstarávateľ vyčlenený pre realizáciu  
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
  
                                                                                                                Ing. Štefan Džurný, v.r. 
                                                                                                                   starosta obce 
 
V Červenom Kláštore 11. 5. 2015 
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