
  

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
Zákazka: Priebežné dodávanie elektroinštalačného materiálu podľa potrieb 

spoločnosti na obdobie 2 rokov 
 

 
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: 
- priebežné dodávky elektroinštalačného materiálu podľa potrieb spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. na obdobie 
2 rokov 
 
3. Opis predmetu dodávky – elektroinštalačný materiál podľa potrieb spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. 
Najčastejšie nakupovaný materiál a jeho predpokladaná  (nie záväzná) spotreba za uvedené obdobie je 
uvedený v nasledujúcej tabuľke:  
 

elektromateriál  počet 
žiarovky 40 W 20 
žiarovky 60 W 20 
žiarovky 75 W 20 
Žiarivka trubica 36 W 1 1200 40 
Žiarivka trubica 18 W 1 600 15 
izolačná páska ( rôzne farby) 5 
Dvojzásuvka biela  15 
Vypínač biely č. 1 20 
Vypínač biely č. 6 10 
Svietidlo dvojtrubicové IP 44 1 1200 5 
Svietidlo jednotrubicové IP 44 1 600 5 
Svietidlo jednotrubicové  5 

 
Dodávky tovaru budú realizované na základe vystavených objednávok a  preberané na základe dodacích 
listov. Splatnosť faktúr - 14 kalendárnych dní od dátumu vystavenia. Ostatný tovar neuvedený v zozname 
v bode 3.-Opis predmetu dodávky, bude fakturovaný na základe platného cenníka dodávateľa. 

 
4. Požadované doklady uchádzača pre splnenie podmienok účasti: 
- 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:     2 500,- Eur  
 
6. Trvanie zmluvy:  do 31. decembra 2015 
 
6. Predloženie cenovej ponuky:- elektronicky na e-mailovú adresu: mskpuchov@mskpuchov.sk  
 
7. Termín  a miesto predloženia cenovej ponuky:- do 7.1.2014 do 12,00 hod. 
 
9. Poskytovanie súťažných podkladov. 
– 
10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
- cena 
 
11. 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, 20.12.2013 
 
 
 

Ing. Katarína Bradáčová 
konateľka spoločnosti MŠK Púchov s.r.o. 

 


