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Vec: Žiadosť o predloženie cenovej ponuky 
 
 

Obec Kladzany, zastúpená starostom obce Ing. Danielom LORINCOM, v rámci prieskumu trhu 
v súlade s §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
v zmysle Smernice č. 01/2008 - pre verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb sa obracia na Vašu 
spoločnosť so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na 
dodávku tovarov a prác. 

Práce sa majú zrealizovať v rámci projektu „Adaptačné opatrenia voči horúčavám“,  ktorý 
podporila Slovenská agentúra ŽP. Termín realizácie sa predpokladá v mesiacoch júl až september 2018. 

Cena predmetu obstarávania na základe skúsenosti obstarávateľa s podobným predmetom 
obstarávania je 4.500,- € bez DPH. Cenovú ponuku rozčleňte podľa priloženého zoznamu položiek. 
Kritériom na hodnotenie ponúk je cena vrátane DPH.  

 

Názov položky Množstvo 
Merná  

jednotka  
(ks, m2, m3) 

Jednotková 
cena (€),  
bez DPH 

Spolu (€) 
(bez DPH) 

Výsadba novej zelene - stromov 
    dub červený - 4 ks, dub strihanolistý - 4 ks, 
    breza červenolistá - 2 ks, javor mliečny - 3ks, 
    javor horský - 3 ks, pagaštan konský - 4 ks, 
   buk červenolistý - 3 ks, buk strihanolistý - 3 
ks, gaštan jedlý - 4 ks, ovocné stromy -  jablone 
- 10 ks, hrušky - 5 ks, čerešne - 5 ks 

50 ks   

Dažďová záhrada - trvalky, paprade, 
mokraďové rastliny 

80 ks   

Dažďová záhrada - vodné rastliny 20 ks   

Terénne úpravy (JCB) 20 motohod.   

Obnova trávnika výsevom 45 m2   

Úprava existujúcej zelene 40 ks   

     

Spolu (bez DPH) xxx xxx xxx  

     

Spolu (vrátane DPH) xxx xxx xxx  
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Ďalšie informácie poskytne: 
Ing. Daniel LORINC, starosta obce Kladzany  
tel. 057/4493147, e-mail: obeckladzany@stonline.sk 

 
 Veríme, že predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v termíne do 25. 05. 2018 na: 

 e-mailovú adresu: obeckladzany@stonline.sk, 

 poštovú adresu: Obec Kladzany, Obecný úrad Kladzany 100, 094 21 Vranov n. T. 

 

S pozdravom  

 
 
 
 
 

       Ing. Daniel LORINC 
             starosta obce 
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