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Výzva na predkladanie cenových ponúk 

zadanie zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovarov podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z. 
 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v súlade s Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania 
 

 

Obec Rešica na základe podania a schválenia žiadosti o NFP, získala nenávratný finančný príspevok  zo 

zdrojov EÚ a to, v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os 4. –  

Prioritná os 4. –  Posilnenie cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej moci a ľudí žijúcich v pohraničnej 

oblasti, Investičná priorita 4.1 – Zlepšenie úrovne cezhraničnej medzi inštitucionálnej spolupráce a 

rozširovanie cezhraničnej spolupráce s kódom výzvy: SKHU/1902 pre projekt "Reducing Risks by 

Improving Interoperability between  Slovakia and Hungary for Better Preparedness /  Zníženie rizík 

zlepšením interoperability medzi Slovensko a Maďarsko za lepšiu pripravenosť“, s číslom projektu 

SKHU/1902/4.1/108, ktorého poskytovateľom je Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu HU, ako 

Riadiaci orgán. Obec Rešica ako jeden z partnerov tohto projektu  

 

OBSTARÁVA 

cez výzvu na dodanie tovarov s názvom zákazky 

„Minibus na prepravu osôb pre možnosti realizácie školení priamo v teréne“ 

   

Dovoľujeme si preto osloviť podnikateľské subjekty, pôsobiace v oblasti predmetu zákazky o predloženie 

návrhov - cenovej ponuky na dodanie v podmienkach zákazky opísaného tovaru. Výsledkom tohto 

verejného obstarávania podľa zákona 343/2015 postupom podľa § 117 – zákazky s nízkou hodnotou, 

bude kúpna zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa podmienok zákazky a jej príloh, ktoré 

tvorí aj nemenný návrh zmluvných podmienok.  

 

Veríme, že sa vyhlásenej zákazky– zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zúčastníte a predložíte cenovú 

ponuku, podľa podmienok stanovených verejným obstarávateľom. Pri predložení cenovej ponuky sa 

prosím riaďte podmienkami zákazky a jej prílohami uvedenými v nasledujúcom: 

 

Podmienky Prieskumu trhu - zákazky s nízkou hodnotou 

Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č. 2: Konflikt záujmov  

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača k VO  

Príloha č. 4: Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 5: Kúpna zmluva - záväzné zmluvné podmienky 

Príloha č.5a: Príloha č. 1 ku zmluve - Podrobný rozpočet 

Príloha č.5b Príloha č. 2 ku zmluve - Technická špecifikácia dodávky tovaru  

Príloha č.5c Príloha č. 3 ku zmluve – Zoznam subdodávateľov  

   

 
 
             


