
    Základná škola s materskou školou Chlebnice   
                        Chlebnice 134, 027 55 

 

                               

Číslo: 202/2014                                                               V Chlebniciach, dňa  22.10.2014

  

           

  

 

 

Prieskum trhu - výzva na predkladanie cenových ponúk 
 

   

V zmysle  zákona č. 25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky 

na nižšie uvedený predmet obstarávania.  

 

 
Podklady pre spracovanie ponuky 

 

1. Identifikačné údaje obstarávateľa: 

 

Verejný obstarávateľ: Základná škola s materskou školou Chlebnice 

Sídlo: Chlebnice 134, PSČ: 027 55 

Štatutárny zástupca: Mgr. Monika Oklapková, riaditeľka školy 

e-mail: zschlebnice@gmail.com 

telefón: +421 43 5894 362 

IČO: 37808770 

DIČ: 2021614133 

IBAN: SK84 0200 0000 0031 3804 1458 

SWIFT code: SUBASKBX 

Kontaktná osoba: Anna Michalková 

e-mail: michalkova.anna@centrum.sk 

telefón: +421 43 5823 959 

 

2. Názov zákazky 

39100000-3 Nábytok 

 

3. Opis zákazky, množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky 

viď Špecifikácia tovaru - cenová ponuka (príloha č. 1) 

 

4. Predpokladaná  hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky. 

 

5. Typ zmluvy 

Vystavenie objednávky úspešnému uchádzačovi do 15 dní od vyhodnotenia ponúk. 

 

 

http://zschlebnice.sk/vosr/file/202_2014_Ponuka_39100000-3_Nabytok.doc
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6. Termín dodania zákazky 

Február  2015. 

 

7. Financovanie zákazky 

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Lehota splatnosti 

30 dní od doručenia faktúry. 

 

8. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ZVO). Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu 

o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (kópiu 

výpisu zo živnostenského registra alebo z obchodného registra). 

 

9.  Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 

a) Kópia dokladu o oprávnení podnikať. 

b) Cenová ponuka na dodávku predmetu zákazky. 

c) Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy. Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný 

iba úspešný uchádzač (V prípade, ak sa bude zmluva uzatvárať). 

 

10. Predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť: 

- poštou na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom 

obale s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. Obal musí 

byť označený textom: „Prieskum trhu - Nábytok - Neotvárať“, 

- e-mailom na e-mailovú adresu: zschlebnice@gmail.com. 

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi 

neotvorená. 

 

11.  Lehota na predkladanie ponúk 

Od  23.10.2014 do  7.11.2014. 

 

12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 

Najnižšia cena s DPH. 

 

13.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 10.11.2014 v kancelárii riaditeľa ZŠ 

s MŠ Chlebnice. 

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou 

cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom 

mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí. 
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14. Ďalšie informácie 

Komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom a poštou. Verejný obstarávateľ 

určil na komunikáciu e-mailovú adresu: zschlebnice@gmail.com.  

Informácia o vyhodnotení ponúk bude úspešnému uchádzačovi zaslaná poštou alebo na jeho 

e-mailovú adresu. 

 

 

 

 

 

                                                                                                        ........................................ 

                                                                                                        Mgr. Monika Oklapková 

                                                                                                                riaditeľka školy 


