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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 ZsNH – služby 

 
V súlade so zákonom č. 343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernicou k zabezpečovaniu 
verejného obstarávania v podmienkach Správy kultúrnych a športových zariadení 
mesta Trnava, dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie cenovej ponuky pre 
predmet zákazky:  

 
„Oprava žacej techniky – 7/2017“. 

 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
     Názov organizácie: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

Sídlo organizácie:  Hlavná 17, 917 01 Trnava 
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Turčan 
IČO:    00598135 
Kontaktná osoba:  Ing. Katarína Kapustová,  
Tel.:    033/3236434    
Fax:    033/5936241          
e-mail:   katarina.kapustova@skasz.trnava.sk 
internetová adresa:  www.skasz.trnava.sk 

 
2. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je oprava kosačky LC348V a ridera PF 21 AWD zn. Husqvarna 
v rozsahu   podľa prílohy č. 17, ktorá je súčasťou tejto výzvy.  

 Zariadenia sa nachádzajú v ŠA „Slávia“, Rybníková 16, Trnava.  
 
Celková cena za opravu bude vychádzať z ocenenej prílohy č. 17 – Oprava žacej 
techniky zn. Husqvarna a musí  zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím 
služby vrátane nákladov na dopravu zariadenia na miesto opravy a späť. 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50100000-6, 16810000-6 

 
3.  Lehota poskytnutia služieb: najneskôr do 7.6.2017 
 
4.  Miesto poskytnutia služieb: sídlo alebo prevádzka uchádzača 
 
5.  Obsah ponuky:  
5.1 Ocenená príloha č. 17 - Oprava žacej techniky zn. Husqvarna. Uchádzač v prílohe 

uvedie identifikačné údaje a  doplní počet hodín a kilometrov pre položky „Práca“ 
a „Doprava“ a zároveň uvedie  jednotkové ceny pre všetky položky.  

 
6.   Mena a ceny ponuky: 
6.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zák. NR SR č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách a musí byť uvedená v eurách.  


