
 

Z v e r e j n e n i e   zadávania zákazky 
 

 
Mesto Liptovský Mikuláš ako verejný obstarávateľ 

 
      Z v e r e j ň u j e  

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov  

 
zadávanie zákazky 

 
      Mesto ako verejný obstarávateľ vezme do úvahy prípadné cenové ponuky na zákazky ak budú 

doručené najneskôr v lehote určenej pre zadanie zákazky.  
 

Názov zákazky 

Vyhotovenie a dodanie uličných tabúľ a tabuliek súpisných a orientačných čísiel 
 

Opis zákazky 

Uličná  tabuľa  o rozmeroch 30 x 70 cm  (obojstranne smaltovaná) 
   Podklad biely, písmo modré, lemovaná červeným pruhom hrúbky 1,0 cm vzdialeným od 
okraja                  
   tabule 1,0 cm,  povrch zadnej strany tabule bude upravený proti korózii.                             
   - ULICA                  - výška písma 6 cm, hrúbka 0,9 cm 
   - NÁZOV  ULICE    - výška písma 9 cm, hrúbka 1,3 cm  
   Tabuľka  súpisné a orientačné číslo (obojstranne smaltovaná) 
   - súpisné číslo čierne - 25 x 20 cm 
   - súpisné číslo čierne, rímske číslo červené - 30 x 20 cm 
   - orientačné číslo červené - 25 x 20 cm 
   - orientačné číslo červené + veľké písmeno abecedy červené - 30 x 20 cm 
   Podklad biely, číslo čierne al. červené, rímske číslo červené, písmeno abecedy červené,       

lemovaná čiernym, alebo červeným pruhom hrúbky 1,5 cm, povrch zadnej strany tabule 
bude  upravený proti korózii. Výška čísla a písmena bude 9,8 cm, hrúbka 1,1 cm. Tabuľky 
budú  vypuklé, ich  stred  bude z lícnej strany vyvýšený o 1,0 cm oproti okrajom.   

 

Lehota na dodanie zákazky 

Do 15 dní od vystavenia objednávky  
 

Dátum zverejnenia  

26.2.2014 
 

Dátum zadania zákazky (najskorší) 

4.3.2014 
 

 
 
Kontaktná osoba : 
 
Viera Vrlíková 
referent oddelenia ÚRaSP 
  
Mesto Liptovský Mikuláš 
Mestský úrad 
oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku 
Štúrova 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš 
  
telefón:  +421 44 55 65 343 
e-mail:    v.vrlikova@mikulas.sk 
internet:   www.mikulas.sk  
fax:       +421/44/562 13 96 
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