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 NÁZOV SPOLOČNOSTI 
Adresa sídla 
PSČ, Obec 

 (Uvedie sa obchodné meno, adresa 
alebo sídlo záujemcu) 

  
 

 Detva, 8. september 2008 
             
       
 

 
Vec 
Výzva na predloženie ponuky - zaslanie 

 

Dovoľujeme si poţiadať Vás o predloţenie ponuky pre zákazku na dodanie tovaru: „Špeciálny lis 
pre aplikáciu nábytkovej fólie“. 
 
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloţenie ponuky pri zadávaní podprahových zákaziek podľa § 
99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
Súťaţné podklady, v ktorých sú stanovené lehoty a podmienky zadávania podprahovej zákazky, sú 
súčasťou výzvy. 
 

Veríme, ţe sa zadávania podprahovej zákazky zúčastníte a predloţíte ponuku na poţadovaný 
predmet obstarávania v súlade s výzvou a súťaţnými podkladmi. 
 
 
S pozdravom,   
 
 
 
 
  

 
Štefan Murín 

konateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha:   Výzva na predloţenie ponuky pri zadávaní podprahovej zákazky 
  Súťaţné podklady 
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Výzva na predloženie ponuky pri zadávaní podprahovej zákazky 

  
 
1.      Identifikácia verejného obstarávateľa 

 
Základné údaje    

Názov spoločnosti: DREVOSPOL, spol. s r. o. IČO: 31 584 411 

Kontaktná osoba: Štefan Murín Mobil: +421 905 257 064 

Sídlo    

Obec (mesto): Detva PSČ: 962 11   

Ulica Skliarovo Číslo: 288 

Kontaktné údaje    

Telefón: 045/5455895 Fax: 045/5458455 

e-mail: drevospol@drevospol.sk Web: www.drevospol.sk 

 
 
2.      Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie  

 
Základné údaje    

Názov spoločnosti: DREVOSPOL, spol. s r. o. IČO: 31 584 411 

Kontaktná osoba: Štefan Murín Mobil: +421 905 257 064 

Sídlo    

Obec (mesto): Detva PSČ: 962 11   

Ulica Skliarovo Číslo: 288 

Kontaktné údaje    

Telefón: 045/5455895 Fax: 045/5458455 

e-mail: drevospol@drevospol.sk Web: www.drevospol.sk 

 
 

3.      Názov predmetu zákazky 

  

„Špeciálny lis pre aplikáciu nábytkovej fólie“ 

 
 
4. Opis predmetu zákazky  

 
Predmetom zákazky je dodanie technologického zariadenia – špeciálneho lisu pre aplikáciu 
nábytkovej fólie – ktoré je potrebné pre ďalšiu činnosť spoločnosti DREVOSPOL, spol. s r. o.. 

 
 
5.      Miesto dodania predmetu obstarávania 

 
Výrobné priestory spoločnosti DREVOSPOL, spol. s r. o., Skliarovo 43, Detva. 

 
 
 

http://www.drevospol.sk/
http://www.drevospol.sk/
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6.      Klasifikácia 

 
Spoločný slovník obstarávania (CPV)                  
Hlavný predmet obstarávania     29.43.50.00                            

 
 
7.      Rozsah predmetu obstarávania 

 
Dodanie kompletného technologického zariadenia – špeciálneho lisu pre aplikáciu nábytkovej 
fólie. Okrem uvedeného zariadenia je predmetom dodania zaškolenie obsluhy. 
 
Vákuový lis, musí umoţňovať olepenie tvarovaných panelov fóliou alebo dýhou, je potrebné, 
aby disponoval automatickým lisovacím cyklom s moţnosťou dodatočného doplnenia 
membrány. Je potrebné, aby obsahoval automatický nakladací / vykladací systém spolu 
s elektronickým ovládaním všetkých pracovných funkcií. CE norma 
 
 

8.      Rozdelenie predmetu obstarávania na časti 

 
NIE X   ÁNO 
 
Ponuky môţu byť predloţené na: 

jednu časť viacero častí všetky časti           X 
 
Ponuky je moţné predkladať na tieto časti predmetu obstarávania: Ponuky je potrebné 
predloţiť na celý predmet obstarávania tak, ako je uvedený v súťaţných podkladoch 
 
 

9.      Možnosť predloženia variantných riešení 

 
NIE   X ÁNO 

 
 
10. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky 

 
1 mesiac od podpísania zmluvy 

 
 
11.   Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú 

 
Objednávateľ neposkytuje preddavky. Dodávateľ vyfakturuje dodávku takto: 
40% pri podpise zmluvy, 
50% pred dodávkou stroja (po oznámení dodávateľa), 
10% pri podpise preberacieho protokolu.  
 
 

12.    Podmienky účasti záujemcov 
 
Predloţenie dokladu o oprávnení podnikať podľa §26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní (originál alebo overená kópia) alebo overenej kópie potvrdenia o zapísaní do 
zoznamu podnikateľov podľa §128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní   
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Ďalšie podmienky účasti záujemcov:  
- nevyţadujú sa X 
- vyţadujú sa          

 
Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:                                                                                        
- predloţenie dokladov – splnil, nepredloţenie dokladov – nesplnil 

 
 
13. Označenie, či je poskytnutie služby vyhradené pre určitú profesiu                                                                     

 
NIE X  ÁNO 
 
Ak áno, uviesť odkaz na príslušné ustanovenie právneho predpisu:  
 
 

14. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie 
zmluvy 

 
NIE X  ÁNO         

 
  
15. Poskytovanie súťažných podkladov                                               

 
Súťažné podklady sú súčasťou výzvy 
 
Súťaţné podklady si uchádzač môţe písomne vyţiadať na adrese: 
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1   
- iná adresa            
 
Ak iná adresa, uvedie sa:                                                                                                          
 
Spôsob prevzatia súťaţných podkladov:                                                                                      
 
Osobné prevzatie                                                                                  

 
Úhrada za súťaţné podklady:                                                                                                          
 
NIE X  ÁNO         
 
Výška úhrady za súťaţné podklady:  
 

 SKK  
 
Podmienky a spôsob úhrady:                                                                                                        
V hotovosti  pred poskytnutím súťaţných podkladov  alebo zloţením finančných prostriedkov 
na účet obstarávateľa pred poskytnutím súťaţných podkladov  
 
Číslo účtu:  Variabilný symbol  

Peňaţný ústav    
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16. Lehota na predkladanie ponúk 
                                                                                          

deň 23. mesiac september rok 2008 hodina 9:00 
 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1     X                                                                                 
- iná adresa              
Kontaktná osoba:  
Štefan Murín 
 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.                                     
 

 
17. Otváranie obálok s ponukami 
 

deň 23. mesiac september rok 2008 hodina 10:00 

 
Miesto otvárania obálok: 

 

Názov spoločnosti: DREVOSPOL, spol. s r. o. IČO: 31 584 411 

Kontaktná osoba: Štefan Murín Mobil: +421 905 257 064 

Obec (mesto): Detva PSČ: 962 11   

Ulica Skliarovo Číslo: 43 

Poschodie: prízemie v miestnosti: jedáleň 

 

 
18.    Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Cena    100% 
 
 
 19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:                                                                                                              

 
deň 23. mesiac október rok 2008   

         
 
20. Ďalšie informácie obstarávateľa:                                                                                                    

 
Ponuky podľa tejto výzvy doručia záujemcovia v súlade s pokynmi uvedenými v súťaţných 
podkladoch poverenej osobe osobne alebo poštou v uzavretom obale s uvedením obchodného 
mena a sídla záujemcu s označením „SÚŤAŢ – Špeciálny lis pre aplikáciu nábytkovej fólie – 
NEOTVÁRAŤ“ tak, aby boli riadne zaevidované obstarávateľom do 09.00 hod. dňa 23. 09. 
2008. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktorých ponúknutá cena presiahne 
finančné moţnosti obstarávateľa.    
 
 
Dátum: 8. 9. 2008 

 
          
  

 
Štefan Murín 

konateľ 
 


