
  

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

 
Zákazka: Automatizácia dvoch ponorných čerpadiel pri Krytej plavárni 

v Púchove slúžiacich na vypúšťanie vody z bazéna  

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
MŠK Púchov s.r.o., Ul. 1. mája 834/29, 020 01  Púchov 
IČO: 36 332 500, DIČ: 2021774557, IČ DPH: SK 2021774557 
Zápis: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č, 14302/R 
 
2. Predmet zákazky: 
Automatizácia 2 ponorných čerpadiel pri Krytej plavárni v Púchove slúžiacich na vypúšťanie vody z bazéna 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude pozostávať z dodávky materiálu a prác potrebných pre zautomatizovanie dvoch ponorných 
čerpadiel, nachádzajúcich sa pri objekte krytá plaváreň. Čerpadlá slúžia na vypúšťanie vody z bazéna. Cenovú 
ponuku a presný rozpis materiálu a prác je uchádzač povinný vypracovať na základe vlastného posúdenia 
jestvujúceho stavu a dodržania platnej legislatívy a noriem.  
 
Cenovú ponuku prosíme vypočítať na celý predmet zákazky, samostatne za materiál a práce. 
Odporúča sa vykonať obhliadku miesta dodania predmetu obstarávania, aby sa získali všetky informácie, ktoré budú 
potrebné na prípravu a spracovanie ponuky, v ktorej budú zahrnuté všetky náklady. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. Obstarávateľ umožní obhliadku vo vopred dohodnutom čase 
(telefonicky). 

 
4. Požadované doklady uchádzača pre splnenie podmienok účasti:  
- výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra 
 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
-  1 420,- Eur bez DPH  

 
6. Predloženie cenovej ponuky: 
- elektronicky na e-mailovú adresu: mskpuchov@mskpuchov.sk  
 
7. Termín  a miesto predloženia cenovej ponuky: 
- do 10.02.2014 do 12,00 hod. 
 
8. Poskytovanie súťažných podkladov. 
- 
 
9. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena 
 
10. Ďalšie informácie:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, alebo neprijať žiadnu ponuku, ak ani jedna z ponúk nesplní 
podmienky uvedené vo výzve. Víťazná ponuková cena je zároveň zmluvnou cenou. V prípade, že víťazný dodávateľ 
stratí v priebehu plnenia zmluvy schopnosť ju plniť vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu 
s druhým v poradí alebo urobiť nové verejné obstarávanie. 
 
V Púchove, 04.02.2014 
 

 
 
                Ing. Katarína Bradáčová 

konateľka spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. 


