
Výzva na predkladanie ponúk zákazka s nízkou hodnotou – 
„Dodávka palivového dreva do Materskej školy Brestov“  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov:                      Obec Brestov         

Sídlo:                        0820 05 Brestov č. 99 

Zastúpená:                Jozef Šoltés – starosta obce 

IČO:                          00326844 

DIČ:                          2021225393 

Kontaktná osoba:      Jozef Šoltés – starosta obce 

Telefón:                     051/7781118, 0907 942 581 

e- mail:                      ocubrestov@msprofi.sk 

 

2.Predmet zákazky: 
 

Predmetom zákazky je dodávka tovaru – palivového dreva, určeného na vykurovanie. Súčasťou 

predmetu zákazky je aj doprava dreva na miesto určenia, vykládka dreva a uloženie dreva na 

miesto spresnené verejným obstarávateľom v areáli Materskej školy Brestov. 

 

3. Opis predmetu zákazky:      
 

Palivové drevo musí byť prevažne suché - priemer max do 20 cm, resp.  štiepané (siahovica) 

druh dreviny prednostné tvrdá ( buk, dub, hrab), resp. zmiešaná. Palivové drevo musí byť dodané 

poukladané na dopravnom prostriedku, tak aby sa dalo zmerať množstvo – v tomto prípade stačí ho len 

nahádzať na kopu. Ak sa množstvo nedá zmerať na dopravnom prostriedku, drevo musí byť poukladané 

na pevnej ploche, tak aby sa dalo zmerať.  

 

Požadované množstvo palivového dreva: 20 priestorových metrov. 

Požadované množstvo nie je záväzné môže sa dodať aj iné množstvo, v tomto prípade sa tomu 

prispôsobí aj cena. 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky:   
 

Materská škola Brestov.  

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  
 

Predpokladaná hodnota zákazky je 30,- EUR vrátane DPH za bežný meter., t.j. spolu 600,-  

EUR.  

 

6. Zmluvné vzťahy:  
 

Návrh zmluvy nie je povinnou  prílohou cenovej ponuky. 

 

7. Komplexnosť dodávky:  
 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky; nie je možné predkladať ponuku len na 

časť dodávky alebo bez zabezpečenia dopravy a vykládky. 
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8. Variantné riešenie:  
 

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie, ak súčasťou ponuky bude variantné 

riešenie, nebude brané do úvahy. 

 

9. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
 

Najnižšia cena v EUR s DPH. 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk:  
 

najneskôr do 20.08.2020 do 3.09.2020 do 12:00 hod. 

 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie cenovej ponuky nebude akceptovaná. 

 

11. Predkladanie ponúk: 
 

Ponuky musia byť predložené v uzavretej obálke s označením „Neotvárať – Dodávka 

palivového dreva do Materskej školy Brestov“. 
 

Obálky je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu Obecného úradu Brestov, 082 05 

Brestov č. 99. 

 

12. Termín na dodanie predmetu zákazky:  najneskôr do 31.10.2020. 
 

13. Podmienky financovania:  
 

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby. Splatnosť faktúry 14 dní 

odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Platba sa bude realizovať v hotovosti 

z pokladne alebo prevodným príkazom na účet na základe vystavenej faktúry po dodaní 

kompletného predmetu zákazky 

  

17. Ďalšie informácie:  
 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač  bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na  výsledok verejného 

obstarávania. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť alebo neprijať ani jednu 

z predložených ponúk, ak ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam 

verejného obstarávateľa. 

 

 

 

V Brestove, dňa 20.8.2020.                                                ____________________ 

                                                                                              Jozef Šoltés – starosta obce 

 


