
                      SPOJENÁ ŠKOLA    
                        Opatovská cesta 97, 040 01 Košice 

 

                                                           
 
 

VEC 

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu 

 

         Verejný obstarávateľ -   Spojená škola, Opatovská cesta 97, 040 01 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:  „Realizácia únikového - núdzového východu“ 

s nasledovnou špecifikáciou: je uvedená v prílohe k tejto výzve. 

 

Stručný opis zákazky: 

         Jedná sa o vybúranie steny na konci chodby s osadením plastových dverí požadovaných  

         rozmerov so svetlíkom a vybetónovanie rampy.   

              

2. Miesto dodania: objekt Spojenej školy - Opatovská cesta 101, Košice, 1. pavilón – príz. 

 

3. Lehota ( dodania prác ):  do 31.8.2013 resp. po vzájomnej dohode verejného 

obstarávateľa s úspešným uchádzačom 

 

4. Lehota, spôsob a miesto na predkladanie ponúk:  
Najneskôr do 19.8.2013 do 9:00 hodiny. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude 

zaradená do hodnotenia. 

 

Ponuku je možné doručiť: 

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

obstarávateľa uvedenej v hlavičke, obálku je potrebné označiť: 

  

„Prieskum trhu – Únikový východ- neotvárať“. 

 

      a doručiť na Opatovská cesta 101, č. dverí 15/A v čase od 8:00 hod do 13:00 hod. 

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

 

5. Obsah ponuky: 

Nacenený zoznam položiek spracovaný podľa prílohy k tejto výzve s uvedením 

jednotkových cien v € bez DPH,  ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € bez DPH ako 

aj s DPH. 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke.  

 

6.   Obhliadka miesta:  je možná po telefonickom dohovore 

 

7.   Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk: 19.8.2013 

 

8.   Kritérium na hodnotenie ponúk: 

  Jediným kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia celková cena za    
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  predmet zákazky v €.  

 

  Na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude vybraný úspešný uchádzač. Ostatným  

uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

9. Obchodné podmienky:  
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného 

obstarávateľa. 

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na 

základe objednávky a po vystavení faktúry objednávateľom. Faktúra musí obsahovať 

náležitosti daňového dokladu a jej súčasťou musí byť súpis prác potvrdený 

obstarávateľom.  

Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi. 

         Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia diela a jej dĺžka je 2 roky (24 mesiacov ). 

         Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby na realizáciu diela. 

 

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. M. Čabalová                                                                                                                             

     riaditeľka školy 
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