
 
 

V Ý Z V A 
zadávanie zákazky podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona  č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 

PRIESKUM TRHU NA DODANIE SLUŽBY 
 

A) Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov organizácie:   Občianske združenie MAS LEV, o.z. 

Sídlo organizácie:   Námestie Majstra Pavla č. 28, 054 01 Levoča 

IČO:     42084636 

Kontaktná osoba:   Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

Telefón:    +421 53 46 99 066 

Fax:     +421 53 46 99 065 

e-mail:     hradiska@maslev.sk 

 
B) Predmet zákazky: Vyhotovenie drevených infopanelov 

 

C) Špecifikácia zákazky 

 

V rámci projektu nadnárodnej spolupráce „Mlieko a med pre naše zdravie“ bude v obci Klčov vytvorené malé 

múzeum medu, do ktorého plánujeme osadiť informačný panel v podobe medového plastu a tiež drevené stojany, 

na ktoré budú osadené informácie o včelách a včelárstve.  Predmetom zákazky budú 4 ks drevených objektov. 

 

Rozmery plánovaných postáv navrhujeme na cca : 

- Drevený infopanel so strieškou (exteriér): 2 ks rozmery, 240 cm x 120 cm 

- Drevené infotabule v podobe včelieho plastu (interiér) v tvare včelieho plastu – cca 10 buniek: 2 ks, rozmery 

- jednoduchý nákres 

 

EXTERIÉR:  

 



 
 

INTERIÉR: 
 

 
 
D) Odhadovaná cena zákazky: max do 10 000 €.  
 
 
E) Typ zmluvy a jej platnosť:  

Objednávka bude poslaná do 2 mesiacov od vyhodnotenia zákazky, keďže je závislá riadení toku financií projektu. 

Objednávka bude musieť byť vybavená zo strany dodávateľa – do 2 mesiacov.  

 

E) Cenová ponuka a jej vyhodnotenie:  

 

Uchádzač doručí cenovú ponuku najneskôr do  06.05.2014 do 16:00 osobne alebo poštou na adresu: 

Kancelária MAS LEV, o.z. 

Námestie Majstra Pavla 28 

054 01 Levoča 

Cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s vyjadrením ceny bez DPH aj s DPH! 
 
Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční dňa 19.05.2014 o 10:00 hod v priestoroch kancelárie MAS. 
 
F) Podklady 
 
Objednávateľ nemá k zadaniu žiadne podklady.  
 
 
 
Levoča, 03.04.2014 
 
 

Ing. Andrea Hradiská, PhD. 
                  predseda MAS LEV, o.z. 

 


