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                                                     Martin  12.07.2018 

 
Vec 
Verejné obstarávanie – prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
 Matica slovenská ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7, ods. 1 písm. d) Zákona NR SR č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Vám predkladá výzvu na 
predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na zákazku s nízkou hodnotou v rámci postupu 
podľa § 117 a v súlade s § 10 ods. 2) Zákona NR SR č. 343/2015 Z. z.: 
 
Druh zákazky: stavebné práce nie bežne dostupné – výmena časti drevených okien v historickom 
objekte (zákazka s nízkou hodnotou)  

1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 
Matica slovenská, P. Mudroňa č. 1, 036 01 Martin 
IČO 00179027 
Nie sme platcovia DPH. 
Kontaktná osoba: Elena Dancziová, 0905/313 273 , email – investicie@matica.sk (zmluva) 
Obhliadky dohodnúť u: Ing. Katarína Kalanková, 0911/910 426, e-mail: 
dms.zilina@matica.sk 

2. PREDMET ZÁKAZKY 
Predmetom zákazky je výmena drevených okien v časti pamiatkovo chránenej budovy 
Matice slovenskej. 
Nutná je obhliadka priestorov budovy dodávateľom a premeranie rozmerov okien 
dodávateľskou firmou. 
Nutnosť zachovať tvar a rozmer pôvodných okien – jedná sa o pamiatkový objekt!  
- obdobie ukončenia stavebných prác –  30. september 2018 

3. MIESTO DODANIA SLUŽBY 
Budova Domu Matice slovenskej, ul. Hollého 11, 010 01  Žilina 

4. PODMIENKY FINANCOVANIA – na základe zmluvy o dielo 
5. PROCES VÝBERU DODÁVATEĽA 

Dodávateľa predmetu tejto zákazky vyberie 3-členná komisia na základe posúdenia 
doručených najmenej 3 cenových ponúk (postačuje forma e-mailu).  

6. POSTUP 
Vybraná bude ponuka s najnižšou cenou, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
prieskum trhu zopakovať, resp. neuzatvoriť zmluvu o dielo so žiadnym dodávateľom. 
Lehota na predkladanie ponúk: 30.07.2018, čas do 9.00 hod. 
Ponuky môžete zaslať elektronicky na emailovú adresu – investicie@matica.sk. 
 
Uvedené dávame na vedomie a na individuálne otázky dodávateľov k tejto zákazke radi 
odpovieme. 
 
                                                                                                                                                                                                                  

            PaedDr. Branislav Kohút 
  riaditeľ 
                                                                                            Technicko-investičného útvaru MS 


