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MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ    
MESTSKÝ ÚRAD, ODBOR VÝSTAVBY 

 
 

V Ý Z V A  
na predloženie žiadosti o účasť 

na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)  na uskutočnenie stavebných prác  

„Výmena existujúceho osvetlenia – svetelných zdrojov a káblových vedení k zdrojom v priestoroch 
veľkej zasadacej miestnosti.“ 

 
1.  Identifikácia verejného obstarávateľa :  

Názov organizácie: Mesto Liptovský Mikuláš  

Sídlo organizácie:  Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

IČO: 00315524 

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:  
PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odboru vnútornej správy 
Telefón: 044/5565267 
Fax: 044/5621396 
E-mail: m.almanova@mikulas.sk 

 
2. Opis poskytovanej služby :  

- kontrola a demontáž cca 40 ks vsadených svietidiel so žiarivkami v podhľade priestoru veľkej 
zasadacej miestnosti, demontáž a odstránenie rozvodov, likvidácia demontovaného materiálu  

- dodávka a montáž cca 40 ks nových svietidiel do podhľadu vrátane dodávky a montáže nových 
elektrických rozvodov  

      
3. Typ zmluvy: objednávka   

 
4. Miesto poskytnutia služby: Mestský úrad, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
 
5. Lehota na predloženie ponúk:  do 10. 05. 2019 do 12,00 hod. 
 
6. Lehota na podanie žiadosti o účasť: do 07. 05. 2109 do 12,00 hod. 

Žiadosť o účasť v elektronickej forme predkladá záujemca mailom na mailovú adresu uvedenú v bode 1 
alebo v listinnej podobe s označením obálky „Veľká zasadačka – osvetlenie“, ktorú doručí osobne do 
podateľne mestského úradu. Žiadosť doručená po uplynutí stanovenej lehoty nebude akceptovaná. 

 
7. Podklady: 

Podrobný popis predmetu zákazky bude poskytnutý záujemcovi, ktorý v stanovenej lehote doručí žiadosť 
o účasť. 

 
8. Kontakt: Kontaktné osoby určená pre styk s uchádzačmi: 

 
PhDr. Miroslava Almanová  
vedúca odboru vnútornej správy 
Telefón: 044/5565267 
Fax: 044/5621396 
E-mail: m.almanova@mikulas.sk 

 

 
Eva Molnárová 
vedúca oddelenia interných služieb 
Telefón: 044/5565264 
Fax: 044/5621396 
E-mail: e.molnarova@mikulas.sk 
 

 
 
Dňa: 29. 04. 2019  
Spracoval: PhDr. Miroslava Almanová 

 


