
INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY 
v súlade s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na dodanie tovarov podľa § 3 ods.2 zákona č.25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 
predmetnú zákazku zadáva v zmysle prijatej smernice o verejnom obstarávaní ako prieskum trhu. 

 
 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 
Názov:   Obec Hontianske Tesáre 
Sídlo:   Hontianske Tesáre 66, 962 68 Hontianske Tesáre 
Zastúpený:  Dana Kohútová, starostka obce 
IČO:    00319937 
Telefón:   +421455596015 
Elektronická pošta:  obec@honttesare.sk 
Banka:    Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu IBAN:  SK22 0200 0000 0000 0492 8412 
2.  NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 
 Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre – 
aktivita : „633010 PRACOVNÉ ODEVY, OBUV A PRACOVNÉ POMÔCKY“. 
3.  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: Predmetom zákazky je dodanie vybratých pracovných 
odevov, obuvi a pracovných pomôcok pre cieľovú skupinu 6 osôb pre výkon zamestnania počas doby 
trvania projektu v rámci aktivít zameraných na podporu komunitnej práce a na vyvolanie 
a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. Všetky obstarávané 
tovary, ktorými sú montérkové nohavice, montérkové nohavice reflexné, montérková bunda, 
montérková bunda reflexná, pracovná obuv zimná nepremokavá, pracovné čižmy gumené, pracovné 
rukavice kožené, pracovné rukavice kožené reflexné, pracovná čiapka – šiltovka, pracovná čiapka zimná 
reflexná, pracovné tričko – krátky rukáv, pracovné tričko reflexné – krátky rukáv, reflexná vesta, 
pracovné okuliare – UV filter, zimná bunda reflexná, nepremokavý oblek – pršiplášť, musia byť dodané 
v požadovanej kvalite a v súlade s podmienkami uzavretej zmluvy. Na vybratých pracovných odevoch 
musí byť z vonkajšej strany ich chrbtového dielu pevne krajčírskym spôsobom prišité logo „OBEC 
HONTIANSKE TESÁRE“. Logo bude vyšité na suchom zipse obdĺžnikového tvaru, ktorého presné 
rozmery prispôsobí úspešný uchádzač tak, aby veľkosť písma loga „OBEC HONTIANSKE TESÁRE“ bola 
minimálne 7 cm, pričom je potrebné zvoliť také farebné riešenie, aby podklad loga (suchý zips) a samotné 
logo boli výrazne farebne odlíšené, aby tvorili kontrast (napr. čierny podklad a červené logo). 
4.  PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 1800,00 € s DPH, ktorá je stanovená v rozpočte 
projektu „Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov MRK v obci Hontianske 
Tesáre“ a následným výberom potrebných tovarov. 
5.   DÁTUM ZVEREJNENIA V PROFILE: 19.08.2015 
6.   DÁTUM ZADANIA ZÁKAZKY: 31.08.2015 
7.   LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: 28.08.2015 do 11:00 hod. 
 Ďalšie informácie k predmetnej zákazke je možné získať u starostky obce ( tel. 0905392545 ). 

Každý uchádzač musí vo svojej ponuke uviesť celkovú cenu bez DPH, DPH 20% a celkovú cenu 
s DPH, ktorá je zároveň kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk. Lehota viazanosti predložených 
ponúk uplynie dňa 30.09.2015. 
 
 

Hontianske Tesáre       Dana KOHÚTOVÁ 
19.08.2015                starostka obce   


