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   Výzva na predkladanie ponúk  
zákazka s nízkou hodnotou/službou podľa §102 Zák. č.25/2006 Z.z.o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
podľa Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N5/2008 Aktualizácia č.5 

 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 Názov:    Mesto Hanušovce nad Topľou 
 Sídlo:   Mestský úrad Hanušovce nad Topľou 
                                      Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
  IČO :   00332399 
 DIČ :   2020641018 
 Zastúpený:  Štefanom Strakom, primátorom mesta 

  Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu:  16623632/0200 
Kontaktná osoba:  JUDr. Ján Kaščák 
Telefón:   0902 970 870 
E-mail:  prednosta@hanusovce.sk 
 
 

2. Predmet zákazky: zákazka s nízkou hodnotou s názvom „Obstaranie odbornej 
literatúry k projektu HaPeC-Hanušovské pracovné centrum “.  

 
3. Opis predmetu zákazky: 

             Odborná literatúra nevyhnutná pre poradcu a školiteľov projektu pracujúcich s cieľovou     
             skupinou s ukážkami profesií, nácvikov komunikácie, telefonovania, predstavovania a   
             pod. Cenová ponuka bude vypracovaná na základe nižšie uvedeného rozpisu. 

P.č.
Názov literatúry

1.
ks 2

2.
ks 2

3.
ks 2

4.
ks 2

5.
ks 2

6. Ako úspešne získať stavebnú zákazku Igor trávnik a kolektív 
ks 2

7. Staviame moderne a efektívne Juraj Žilinský (2007)
ks 2

8. Stavebné materiály Luboš Svoboda a kolektív
ks 2

Množstevná 
jednotka MJ

Jednotková   
  cena v  €     

bez DPH

počet 
kusov

Celková 
cena v  € 
bez DPH

Jednoducé účtovníctvo podnikateľov pre rok 2012   Ing. Miroslav 
Mračko - EPOS (2012) 

Zákonník práce (Komentár(2.vydanie)) Helena Barancová ·  C. H. Beck 
(2011) 

Obchodný zákonník – Komentár (3. vydannie) Mária Patakyová a 
kolektív  ·  C. H. Beck (2010) 

Základy ekológie a enviromentalistiky Jozef Prousek, Gabriel Čík ·  
STU (2011) 

Praktická príručka pre bezpečnostných technikov Ivan Majer a kolektív 
(2010)
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 Informácie o projekte HaPeC sú zverejnené na stránke www.hanusovcenadtoplou.sk    
 a záujemca ich môže získať na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy 
 
 

4. Lehota a miesto plnenia: 
            Predpokladaná dodávka predmetu obstarávania bude zabezpečená jednorazovým     
            nákupom -  november 2012, dodaním na adresu uvedenú v bode č.1. 
 
 

5. Cena a spôsob určenia ceny: 
- cenu žiadame stanoviť v zmysle bodu č.3  
- jednotková cena bez DPH, cena spolu bez DPH, sadzba a výška DPH, cena spolu 

s DPH. Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke. 
 

6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 
Cenu za zákazku podľa bodu 5. a kópiu oprávnenia preukazujúceho možnosť dodať 
predmet zákazky. 

 
7. Ponuku predložte v lehote do:  

 Poštou resp. osobne do 11.10.2012  do 12.00 hod. na adresu uvedenú v bode I. 
            Heslo na obálku: „Neotvárať-Odborná literatúra!“. Na obálku s ponukou uveďte adresu     
            verejného obstarávateľa a adresu uchádzača.“. 

 
 
 
 
8. Hodnotenie ponúk:  

           Kritérium pre hodnotenie je najnižšia cena. Predmet obstarávania sa bude realizovať na      
           základe objednávky.  

 
9. Predpokladaná cena zákazky 

            Do 833,33- € bez DPH.   
 

10. Iné 
             Zákazka je súčasťou projektu, ktorý je spolufinancovaný ESF. 
              
 
 
V Hanušovce nad Topľou, dňa 25.09.2012. 
        
 
                                                                                            Štefan Straka  

          primátor mesta 
 
 
 
 


