
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, 

Jilemnického  3370/2, 075 01 Trebišov           

______________________________________________________ 
             

VÝZVA č. 1/2013 
na predloženie ponuky – zákazka s nízkou hodnotou 

postupom podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon) 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 Názov : Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove 
 Sídlo :   Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 
 IČO : 17335434 
 Telefón: 056/6724298  
 E-mail: tv.filova@uvzsr.sk 
 Kontaktná osoba: Ing. Darina Fiľová 

 
2. Predmet zákazky: 

Stavebné práce  - výmena okien na budove RÚVZ so sídlom v Trebišove. 
 

3. Opis predmetu zákazky: 
Výmena okien v počte 26 ks na budove RÚVZ so sídlom v Trebišove.  
Rozmery :  výška 1450 cm, šírka  960 cm (1450x960) 
Požadovaný profil : Aluplast - 6 komorové, farba biela. 
Demontáž súčasných drevených okien, dodávka a montáž 26 ks nových plastových okien vrátane 
vnútorných žalúzií. Z toho: 18 okien len otváracích a 8 okien otváraco-sklopných.  
Dodávka 6 ks vonkajších parapetov a 8 ks siete proti hmyzu. 
Vykonanie nevyhnutných murárskych prác, odvoz a ekologická likvidácia starých okien a vzniknutého 
odpadu. 

 
4. CPV: 45215000-7 
 
5. Miesto plnenia: 
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove, 

Jilemnického 3370/2, 075 01 Trebišov 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky:  3 600 € bez DPH 
 
7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia cena za celý predmet zákazky. 
 
8. Termín plnenia dodávky:  do 31.12 2013 
9. Cena a spôsob určenia ceny: 

- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady  spojené s predmetom zákazky, 
cenu žiadame stanoviť v štruktúre: s DPH a bez DPH. 

10. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 
- originál alebo  fotokópiu  aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky. 

 
11. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Ponuky zasielať:   tv.filova@uvzsr.sk, prípadne osobne alebo poštou:  na adresu v bode 1. 
Ponuku predložte v lehote do: 6.12.2013 

12. Ďalšie informácie: 
Zákazka bude realizovaná na základe vystavenej objednávky pre úspešného uchádzača. 

 
V Trebišove 2.12.2013. 
 
         MUDr. Terézia Konevičová, MPH   

regionálna hygienička 
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