
  
 

 
 
 
 

 
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM 

SAMOSPRÁVNYM KRAJOM 

 
Výzva 

na predloženie cenovej ponuky  
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou 

 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov pre účely projektu „Kooperujúca sieť v oblasti astronomických odborno - pozorovateľských 
programov“, kód projektu SK/FMP/03/020 

na konštrukčné úpravy priestorov kupoly. 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie:  Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste 
Sídlo organizácie:  Dolinský potok 1278 
   024 01 Kysucké Nové Mesto  
IČO:    36 41 50 84 
DIČ:   2021445184 

Zodpovedná osoba: RNDr. Ján Mäsiar 
    email:  janmasiar@vuczilina.sk 
   tel. 00 041 41 421 2946 

Typ zmluvy: Zmluva, faktúra 
Názov predmetu zákazky:  
konštrukčné úpravy priestorov kupoly - zmena systému otvárania štrbiny kupoly hvezdárne z 
mechanického na elektrické. 

Opis predmetu zákazky:   
Štrbina kupoly hvezdárne je kovová, dvojstranná, šírka 120 cm. V súčasnej dobe sa otvára 
mechanicky pomocou ozubeného kolesa a hrebeňa. Pohyb je zabezpečený pomocou oceľových 
kolies po koľajnici. 

Systém elektrického otvárania predpokladá otváranie pomocou dvoch elektroprevodoviek (s 
lineárnym posuvom 120 cm, prípadne iná alternatíva), umiestnených na spodku a na vrchu štrbiny, 
ktoré by umožnili súbežné otváranie.  

Ďalšie príslušenstvo: koncové spínače na doraz štrbiny, držiaky, ochrana systému v prípade vzniku 
kritických situácií (spriečenie štrbiny, preťaženie motorov...) 

Prívod el. prúdu (230V) k motorom bude pomocou odpojiteľnej šnúry, nevyžadujúce zložité technické 
riešenie.  

Zabezpečenie revíznej správy elektrického zariadenia. 

Predpokladaná cena:  
3500 € s DPH 
  
Miesto dodania predmetu obstarávania:  
Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste 
Dolinský potok 1278 



  
 

 
 
 
 

 
TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM 

SAMOSPRÁVNYM KRAJOM 

024 01 Kysucké Nové Mesto  

Možnosť predloženia variantných riešení: áno 
Podmienky a lehota na predkladanie ponúk: Lehota na predkladanie ponúk je do  30.6.2011.  

Lehota na dodanie zákazky: 30.9.2011 

Doplňujúce informácie: 
Súčasťou dodávky bude technická dokumentácia riešenia. 

Lehota na oznámenie:  
Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému navrhovateľovi v lehote do 10 dní vyhodnotenie návrhov k 
danému predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ do 10 dní upovedomí písomne účastníkov súťaže, 
ktorí v súťaži neuspeli, že ich ponuky sa odmietli. 

Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu:  
Najvýhodnejšia kombinácia ceny a technického riešenia.  
Záujemcovia  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

Nevyhnutné podmienky pre realizáciu dodávky: 
a. Podkladom pre platenie je faktúra – daňový doklad, vystavená dodávateľom po splnení 

predmetu plnenia. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra 
musí obsahovať všetky náležitosti riadneho účtovného a daňového dokladu v zmysle 
príslušných právnych predpisov.   

b. Objednávateľ požaduje faktúru v písomnej podobe vrátane originálu podpisu zodpovedného 
zástupcu dodávateľa v troch výtlačkoch s náležitosťami originálu. Faktúra bude ďalej 
označená textom: „Tento doklad je hradený v rámci mikroprojektu „Výstavou k spolupráci a 
poznaniu“ kód projektu SK/FMP/02/027, hradeného z prostriedkov programu Cezhraničnej 
spolupráce SR-ČR 2007-2013 Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym 
samosprávnym krajom“. 

c. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje podstúpiť výkon kontroly/auditu/overenia, súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy o 
NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Dodávateľ musí spolu s faktúrou predložiť aj kópiu živnostenského listu alebo kópiu výpisu z 
obchodného registra.  
 
Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje plniť vyššie uvedené podmienky nevyhnutné  pre 
realizáciu zákazky. 
 
RNDr. Ján Mäsiar 
riaditeľ Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste  
 
 
V Kysuckom Novom Meste 30.5.2011 


