
        Výzva 
na predkladanie ponúk 

 
zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon v platnom znení“) 

 

1. Verejný obstarávateľ    D-TRANS Slovakia s.r.o. 
 

Poštová adresa               Chotčanská 137/43, 091 01 Stropkov 

IČO:             47492244 
 

Kontaktná osoba            Ing. Dušan Večurkovský 
 
tel. č.            +421/547422902 

tel. č.            +421/902 221 202 
 
e-mail:            dtrans@dtrans.eu  
 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.dtrans.eu/dokumenty.html 

 

2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
 

„ Zriadenie pneuservisu pre osobné a nákladné autá s ručnou autoumyvárňou.“ 

 

3. Druh zákazky: Spotrebné zariadenie  
 

4. Výsledok verejného obstarávania 
 
Zadanie objednávky s úspešným uchádzačom.   

 

5. Stručný opis zákazky 

5.1 Nákup zariadenia pre prevádzkovanie pneuservisu a autoumývarne.  

V rámci tejto aktivity bude zakúpené spotrebné zariadenie (spotrebné nákupy).  

5.2 Spoločný slovník obstarávania (CPV) 60100000-9 Služby cestnej dopravy. 
 

5.3 Hlavný predmet zákazky: Nákup zariadenia pre prevádzkovanie pneuservisu a autoumývarne 
 
5.4 Predpokladaná hodnota zákazky je 9170 EUR bez DPH   

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená prieskumom trhu v súlade s ustanovením § 6 ods. 

1 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
 

6. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

6.1 Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu. 

6.2 Predložená faktúra bude vystavená na základe objednávky potvrdeného kontaktnou osobou 

verejného obstarávateľa. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému 

obstarávateľovi. 

 

7. Miesto a spôsob predloženia ponúk 

http://www.dtrans.eu/dokumenty.html


- Ponuku je možné predložiť LEN v elektronickej podobe. 

- Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „ Zriadenie pneuservisu pre osobné a nákladné autá s 

ručnou autoumyvárňou.“- spotrebné zariadenie  

- Vyplnenú ponuku je nutné podpísať, oskenovať, a následne ju poslať na požadovanú e-mailovú 

adresu. 

- Cenovú ponuku zašlite prosím e-mailom na dtrans@dtrans.eu 

   najneskôr 20.09.2019 do 12:00 hod. 

 

8. Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné údaje 

- obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval, 

- dátum vypracovania cenovej ponuky, 

- špecifikáciu ponúkaných zariadení, 

- vyplnenie stanoveného zadania pre zhotovenie cenovej ponuky (príloha č.1). 

 

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

- Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 

- Uchádzač musí predložiť zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky, t. j. vyplnenú prílohu č.1  tejto 

výzvy podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

- Do vyhodnotenia budú zahrnuté len ponuky, ktoré budú obsahovať požadované náležitosti a budú 

  doručené v určenom termíne.  

- Termín vyhodnotenia ponúk: 20.09.2019, 12:00. 

 

10. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 

Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

 

V prípade potreby Vám ďalšie informácie k výzve na predkladanie ponúk poskytne: 

Ing. Dušan Večurkovský  

tel. č.: +421/547422902 

tel. č.: +421/902 221 202 

Email: dtrans@dtrans.eu   

V Stropkove  10.09.2019            

                                                                                                              ........................................................ 

                                                                                                                Ing. Dušan Večurkovský, konateľ 

Príloha k Výzve na predkladanie ponúk: 

Príloha č.1 - Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky 
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