
Názov: KEMAR s.r.o.	

Sídlo: 1. mája 2752, Hurbanovo 947 01

IČO: 47341319

Telefón: +421 907 657 804

E-mail: kemar@kemar.sk

Kontaktná osoba: Dávid Keszeg

Predmet zákazky Nájom priestorov.

Druh zákazky: tovary

Kód CPV: 70310000-7, Prenájom alebo predaj budov

Predpokladaná hodnota zákazky: 15 000,00 EUR (s DPH)

Lehota: 24.07. 2020 do 15:00 hod

Miesto: KEMAR s.r.o., 1. mája 2752, Hurbanovo 947 01

Spôsob: poštou na adresu vyhlasovateľa alebo elektronicky na mailovú adresu 

vyhlasovateľa

Termín vyhodnotenia: 24.07. 2020 o 16:00 hod

Termín oznámenia o výsledku: do siedmich pracovných dní od vyhodnotenia zákazky

Vyhlasovateľ bude informovať účastníkov prieskumu trhu o výsledku 

mailom. 

Hurbanovo, 01.07. 2020

Dávid Keszeg

4. Vyhodnotenie zákazky

5. Spôsob výberu najvhodnejšej cenovej ponuky

Predloženú ponuku bude možné zahrnúť do výberu len v prípade, ak jej obsah bude zodpovedať podmienkam zákazky.

Kritériom hodnotenia ponúk je cena za predmet zákazky bez DPH (váha 100%).

Výzva na predkladanie ponúk

1. Identifikácia vyhlasovateľa

2. Názov a predmet zákazky

3. Predloženie cenovej ponuky

Uchádzač vyplní Prílohu č.1 – Cenový návrh pre jednotlivé logické celky, ktoré sú súčasťou výzvy. Súťažné ponuky 

doručené iným spôsobom alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do prieskumu trhu prijaté a budú zaslané 

obratom späť navrhovateľovi. Ponuku nie je možné odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi.

mailto:kemar@kemar.sk


Názov spoločnosti

Sídlo

IČO

Kontaktná osoba

e-mail

Predmet zákazky:

Všeobecné požiadavky:

Adresa kancelárskych priestorov

minimálna hodnota maximálna hodnota hodnota

Celková výmera kancelárskych priestorov (m2) 95 105

Doba nájmu 12 mesiacov

Sieťové prepojenia jednotlivých kancelárií áno

Sociálne zariadenia zodpovedajúce počtu 

zamestnancov vyhlasovateľa
áno

Klimatizácia áno

Zariadenie kancelárií stávajúcim kancelárskym 

nábytkom pre zamestnancov projektu 

vyhlasovateľa

áno

Zabezpečenie priestorov bezpečnostným 

systémom.
áno

Cena vrátane nákladov na réžiu (teplo, voda, 

elektrická energia, zariadenie priestorov) áno

Miesto:

Dátum:

Podpis:

Vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Cena nájmu za 12 mesiacov bez DPH:

DPH:

Cena nájmu za 12 mesiacov s DPH:

Náklady na réžiu za 12 mesiacov:

Cena nájmu spolu:

KEMAR s.r.o.	

1. mája 2752, Hurbanovo 947 01

Nájom priestorov.

Kancelárske priestory sa nachádzajú v jednej budove, v priestoroch 

vyhradených jedine pre zamestnancov vyhlasovateľa.

           Technické požiadavky

Požadované technické parametre
Skutočná hodnota 

parametra
Technické parametre


