
 
 

 
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 postáv a objektov pred múzeum medu 

 

C) Špecifikácia zákazky 

 

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

múzeum medu, ku ktorému plánujeme pútač z dreva vo forme postavy medveďa, včely a okrasného úľa. Objekty 

budú súčasťou exteriéru a preto ich vyhotovenie vyžaduje také ošetrenie dreva, ktoré zamedzí jeho poškodeniu 

vplyvom klimatických podmienok.  

 

Rozmery plánovaných postáv navrhujeme na cca : 

 

včela    cca výška  50 cm  x šírka 20 cm 

okrasný úľ   cca výška 115 cm x šírka 50 cm 

medveď   cca výška 175 cm x šírka 50 cm 

ošetrenie dreva    nátery odolné vonkajším vplyvom:  podľa návrhu dodávateľa  

 

D) Odhadovaná cena zákazky: max do 10 000 €.  

 

 

E) Typ zmluvy a jej platnosť:  

Objednávka, alebo zmluva o dielo – podľa dohody s výherným dodávateľom. Dodanie predmetu zákazky je viazané 

do termínu slávnostného otvorenia múzea medu, t.j. do konca augusta záväzne  s tým, že oceníme skoršie dodanie 

a to do dátumu konania podujatia „Deň medu“ v Klčove 26.5.2014.  

 

 



 
 

 

 

 

E) Cenová ponuka a jej vyhodnotenie:  

 

Uchádzač doručí cenovú ponuku najneskôr do  10.04.2014 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 11.04.2014 o 15:00 hod v priestoroch kancelárie MAS. 

 

F) Podklady 

 

Ku zákazke nie sú žiadne podklady, či bližšie technické parametre. Ide o originálny výtvor samotného výherného 

dodávateľa, ktorý  svojou kreativitou a zručnosťou dokáže prispôsobiť objekty nášmu zámeru. V prípade, že nám 

dokážete k cenovej ponuke priložiť grafický náhľad z predošlých výtvorov, alebo nejaký návrh, urobte tak, aby sme 

mali predstavu o Vašej práci.  

Ďakujeme! 

 

 

 
 
 
 
Levoča, 12.03.2014 
 
 

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

 


