
 

 DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., Priepasné 109, 906 15 Priepasné, IČO:34139281, 
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2013 

 

Priepasné,   24.5.2013 
 
VEC: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – zákazka s nízkou hodnotou  

 

Drevorez Priepasné. spol. s r.o. ako verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Vás vyzýva 

na predloženie cenovej ponuky na zákazku na dodanie tovaru „ Bubnová kosačka“. 

 

1. Identifikácia obstarávateľa:  
 
Názov:  DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., Priepasné 109, , 906 15 Priepasné 
IČO:  34139281 
Kontaktná osoba:  Peter Czere (vo veciach verejného obstarávania), konateľ 
S í d l o 
DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., Priepasné 109, , 906 15 Priepasné 
Obec : Priepasné 
PSČ: 906 15 
Telefón: 0907747667 /Peter Czere/ 
Adresa na doručovanie akýchkoľvek písomností :  DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., 
Priepasné 109, , 906 15 Priepasné 
Adresa na elektronický styk :  drevorez@priepasne.sk 

 

2. Typ zmluvy : Objednávka 

3. Názov predmetu obstarávania : „Bubnová kosačka“ 

4. Podrobný opis predmetu obstarávania : Predmetom zákazky je kúpa 1 kusu 
bubnovej kosačky BDR - 580 Stella PRO pre údržbu rovinných zelených plôch do plochy, 
vhodnej  i do nerovného terénu. 



Pokračovanie bodu 4. Podrobný opis predmetu obstarávania 

Požadované technické parametre 
Motor Briggs&Stratton  
Typ motora 850 
Objem valca 190 cm3 
Záber 60 cm 
Nože 3 
Krútiaci moment 11,2 
 

5. Miesto dodania predmetu obstarávania : DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., 
Priepasné 109, , 906 15 Priepasné 
 

6. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti  uchádzačov:  Najnižšia 
cena pri splnení technických požiadaviek  uvedených v bode 4.  
 
V súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ pri zadávaní 
zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli 
primerané kvalite a cene. 
 
7. Lehota na predkladanie ponúk : do 31.05.2013 do 10:00 hod. 

8. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :  DREVOREZ Priepasné, spol. s.r.o., 
906 15 Priepasné 109. E-mail: drevorez@priepasne.sk 

9. Ďalšie informácie obstarávateľa : 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených 
ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená. 

 

V Priepasnom dňa:    24.5.2013 

Peter Czere, konateľ 


