
                      SPOJENÁ ŠKOLA    
                        Opatovská cesta 97, 040 01 Košice 

 

                                                            
 

VEC 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu 

 

Verejný obstarávateľ - Spojená škola, Opatovská cesta 97, Košice 

 

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, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky 

na: 

 

1. Predmet zákazky: Dodávka a montáž plastových okien 

 

Stručný opis predmetu zákazky: 

Jedná sa o dodávku plastových okien na schodište vrátane montáže a výspraviek. 

Pôvodné okná sú neotvárateľné a je ich potrebné vymeniť za otvárateľné, pričom musí 

byť dodržaná vetracia plocha 2 m
2
(zabezpečenie núdzového vetrania pri vzniku 

požiaru).  

 

2. Miesto dodania: v objekte Spojenej školy, Opatovská cesta 101, Košice 

 

3. Lehota dodania: do 12.09.2013, resp.  po vzájomnej dohode verejného obstarávateľa 

s úspešným uchádzačom 

 

4. Lehota, spôsob a miesto na predkladanie ponúk: do 28.08 2013 do12.00 hod. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia. 

 

Ponuku je možné doručiť: 

a) poštovou zásielkou alebo osobne v uzavretej obálke na adresu verejného 

obstarávateľa uvedenej v hlavičke, obálku je potrebné označiť: 

„ Prieskum trhu - dodávka a montáž plast. okien - neotvárať“ 

 

Pri osobnom doručení odovzdať na: Opatovská cesta 101, č. dverí 15/A  v čase 

od 8:00 do 12:00 hod. 

b) alebo e-mailom na adresu: dutkova.sskola@gmail.com 

 

5. Obsah ponuky: 

Ocenený predmet zákazky  po položkách v € bez DPH aj s DPH, ako aj celková cena 

celej zákazky (vrátane dopravy na miesto dodania) v € bez DPH aj  s DPH. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH - vyznačí to v ponuke. 

 

6. Obhliadka miesta: je potrebná pre zameranie okien, dohodnúť telefonicky 

 

7. Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk: 28.08.2013 

 

8. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia celková cena za 

predmet zákazky v €. 
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9. Obchodné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného 

obstarávateľa. 

Úhrada bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na základe objednávky 

a po vystavení faktúry dodávateľom. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového 

dokladu a jej súčasťou bude dodací list, príp. súpis vykonaných prác potvrdený 

verejným obstarávateľom. 

Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na predmet zákazky. 

 

10. Doplňujúce informácie 
V prípade, že ponuka bude vyhodnotená ako úspešná, uchádzač je povinný  doložiť 

fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať. 

Náklady spojené s doručením cenovej ponuky a dokladov znáša uchádzač. 

 

11.  Kontaktná osoba: Ing. A. Dutková 

 tel. č. 055/ 678 54 59, e-mail: dutkova.sskola@gmail.com 

 

 

 

 

PaedDr. Mária Čabalová 

       riaditeľka školy 
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