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Výzva na predkladanie ponúk 
 

 

Výzva na predkladanie ponúk                                                                                                                       
v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2020 

           
Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry     
č. 8/2017 v aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR  

2014 - 2020  
  

Názov zákazky MAS DUKLA, o.z. -  obstaranie informačných tabúľ  

Rozdelenie/spojenie1 zákazky s 
odôvodnením Nie  

                      

P.č. Predmet zákazky ks 
PHZ bez DPH              

(v EUR)                                         
stručný opis predmetu 

zákazky 

1.  Informačné tabule  58  471,- 

ROZMERY  š x v x h (mm): 
min. 800 x 2100 x 75. 
PREVEDENIE: drevo 
svetlé.                                        
ROZMER potlače š x v x h 
(mm): min. 800 x 1000 x 
5, max. 1500 x 2300 x 75. 
PREVEDENIE: materiál s 
ochrannou fóliou proti UV 
žiareniu.  
GRAFIKA: farebná  

           

Lehota na predkladanie ponúk 14.5.2020, 14:00 hod. 

Možnosť  predĺženia lehoty na predkladanie 
ponúk1 

                   ÁNO                                   NIE 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena za dodanie predmetu 
obstarávania vrátane dodávky bez DPH.  

Miesto a spôsob doručenia ponúk 

Kancelária MAS Dukla o.z., Sov. hrdinov 200/33, 089 01 
Svidník, a to: 

- zaslanie poštou (formou Doporučenej zásielky) 
v písomnej aj elektronickej forme Ponuky, 
vrátane všetkých príloh Ponuky; elektronická 
forma ponuky  musí byť doručená na pamäťovom 
médiu tak, aby všetky dokumenty umožňovali 
prečítanie ich obsahu. 

 
Obálku  označiť: „MAS DUKLA, o.z. -  obstaranie 
informačných tabúľ – Neotvárať !“ 
     



Ak je ponuka  predkladaná v inom ako v slovenskom 
jazyku alebo v českom jazyku je potrebný preklad 
Ponuky do slovenského jazyka, opatrený úradnou 
pečiatkou prekladateľa.  

Dátum, čas a miesto otvárania ponúk 
14.5.2020, 14:10 hod.  
Kancelária MAS Dukla o.z., Sov. hrdinov 
200/33, 089 01 Svidník 

Dátum, čas a miesto vyhodnotenia ponúk 
15.5.2020, 10:10 hod.  
Kancelária MAS Dukla o.z., Sov. hrdinov 
200/33, 089 01 Svidník  

Iné2 Informačný obrázok infotabule  

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami, pričom vyhodnotenie ponúk je 
neverejné 
 
            

Vo Svidníku                                                                            Dňa 14.4.2020            

      PhDr. Adrián Gužo, predseda Dukla o.z. 

 
       
Prílohy:           

 

Príloha č. 1 – Cenová ponuka na infotabule 
Príloha č. 2 – Informačný obrázok infotabule 
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie   2x 
Príloha č. 4 – Návrh zmluvy      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
                     

1 nehodiace sa preškrtnite         
2 doplniť, ak je relevantné         

 


