
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

na výrobu a dodanie: 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Sídlo: Mierová ul.21 
PSČ : 827 05 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
Štát: Slovenská republika 
IČO: 603 155 
Kontaktná osoba: Jarmila Uharčeková 
Telefón: +421 2 48 284 371 
e-mail: iarmila.uharcekova@ruzinov.sk 

2) Typ zmluvy: 
Objednávka 

3) Miesto a termín dodania: 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov 
Mierová 21, 
827 05 Bratislava 212 
Termín dodania 8/2012 

4) Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je výroba a dodávka tabuliek so súpisným číslom: 

4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
rozmer v mm 300x190 

- farba podkladu biela 
čierne orámovanie 
popis: rímska II. - červená farba 

číslo 17861 a vyššie - čierna farba 
materiál - Al plech 
počet - 250 kusov 

Tabuliek so súpisným číslom 

Slovník spoločného obstarávania: 
C P V 34992300-0 Označenie ulíc 

mailto:iarmila.uharcekova@ruzinov.sk


5) Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 
2500,- EUR 

6) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: 
Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť 

7) Variantné riešenie 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú 

8) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
do 31.8.2012 

9) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 
Dňa 6.8.2012 do 13:00 hod. 
Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo 
osobne na tú istú adresu. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR bez DPH za jeden kus. 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s výrobou a dodávkou zákazky. 
Objednávku vystaví verejný obstarávate!' úspešnému uchádzačovi. 

10)Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia. Verejný obstarávate!' zálohu neposkytuje. 

11) Kritéria na hodnotenie ponúk 
Najnižšia cena v EUR bez DPH 

12) Ďalšie informácie: 

Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1. tejto výzvy. 

Príloha: 
Návrh na plnenie kritérií 

Ing. Dušan Pekár 
starosta 



Príloha 

Návrh na plnenie kritérií 

Verejný obstarávate!': 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová ul.21 
827 05 Bratislava 

Názov predmetu zákazky: 
Výroba a dodávka Tabuliek so súpisným číslom. 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: 

Cena bez DPH za jeden kus tabuľky v €: 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

V dňa 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 
pečiatka 


