
 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Verejný obstarávateľ:  Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

plánuje zadať zákazku na predmet s názvom: „Lavice s operadlom “  

CPV: 39113200-9 Lavice s operadlom 

 

Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú uvedené v prílohe. 

 

K výzve ďalej uvádzame: 

1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej 

minimálnej kvality dodania tovarov podľa tejto výzvy včítane dopravy a montáže. 

1.2 Cenu je potrebné uviesť v cenovej ponuke s DPH. 

1.3 Náš požadovaný termín dodania tovarov, množstvo a druhové zloženie podľa zmluvy. 

1.4 Ďalšie naše podmienky ak sú, sú uvedené v prílohe tejto výzvy. 

1.5 V ponuke je potrebné predložiť tieto doklady: Doklad o oprávnení podnikať. 

1.6 Cenovú ponuku spolu s aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na 

podnikanie je potrebné doručiť v zalepenej obálke s názvom a sídlom uchádzača, 

názvom a sídlom verejného obstarávateľa, s poznámkou súťaž – neotvárať a s heslom 

súťaže „Lavice s operadlom 2013“ na našu adresu do: 29.11.2013 do 9
00

 hod 

1.7 Ak cenová ponuka nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné 

podmienky, bude z verejného obstarávania vylúčená. 

1.8 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 29.11.2013 

1.9 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných prostriedkov 

nevybrať žiadneho uchádzača. 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

- podľa sprievodného listu 

 

 

 

 



 

Splnenie podmienok účasti uchádzača vo verejnom obstarávaní. 
 

 

 predloží platný doklad o oprávnení podnikať  

 predloží čestné vyhlásenie, že nemá daňové nedoplatky a evidované nedoplatky 

poistného do zdravotného, nemocenského, dôchodkového poistenia, nedoplatky 

príspevku na poistenie v nezamestnanosti, nie staršie ako tri mesiace ku dňu 

predkladania ponuky (len originál), 

 predloží čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je 

v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla, nie 

staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky (len originál),  

 

Termíny požadované verejným obstarávateľom 

 termín predloženia ponuky na získanie zákazky   29.11.2013  do  9.00 hod.  

 podpis zmluvy (objednávky)  do 3.12.2013 

 predpokladaný termín oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk 29.11.2013 

 termín dodania tovaru najneskôr do 27.12.2013 

  

Fakturácia 

 verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje 

 faktúra  bude uhradená po poskytnutí celej služby alebo jej časti najneskôr do 40 

kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia 

 

Ostatné pokyny a usmernenia 

 

 Uchádzač v ponuke uvedie všetky údaje požadované verejným obstarávateľom 

 Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady 

požadované verejným obstarávateľom, bude z verejného obstarávania vylúčená 

 Ponuky v uzavretej obálke zasielajte alebo doručte na adresu:   

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

 

Kritériá na vyhodnotenie doručených ponúk 

 

Celková cena s DPH za dodaný tovar vrátane dopravy a montáže. 

 

 

Poznámka: Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky doručené poštou, alebo 

osobne na sekretariát školy v stanovenom termíne. 

 

 



 

Ďalšie informácie pre vypracovanie ponuky získate osobne, telefonicky alebo mailom. 

 

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

Tel. : 055 62 211 89, 0905 462 924 

mail: bertko@szske.sk,  skola@szske.sk  
  

 

Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko 

          

         PhDr. Viera Rusinková 

               riaditeľka školy 

 

 

 

 

Špecifikácia predmetu zákazky: 

 

Počet miest na sedenie 35 ks. 

Lavica trojmiestna 5 ks so sklopným sedadlom. 

Lavica dvojmiestna 10 ks so sklopným sedadlom. 

 Použiteľnosť pre miestnosti s rovnou, stupňovitou ako aj so zošikmenou  podlahou. 

 

Učiteľská katedra z LDTD rozmerov 150x600x75 s dvoma uzamykateľný mi zásuvkami, 

držiakom na PC a prechodkami. 

 

Učiteľská stolička čalúnená vo farbe lavíc. 

 

Technická špecifikácia: 

Nosná konštrukcia: vyhotovená z kovových profilov povrchovo ošetrených štruktúrovanou 

vypaľovanou práškovou farbou.  

Farebné prevedenie povrchovej úpravy kovových častí: v čiernej farbe.  

Sedadlo: tvarovaná bukovej preglejka povrchovo upravená transparentným lakom.  

Pult na písanie z bukovej povrchovo upravený transparentným lakom.  

 

 

 

Základná rozmerová špecifikácia: 

 

Jedno miesto na sedenie šírka: 50-55cm 

        výška: 43 cm 

                       lavica:       hĺbka: 40 cm 

    výška: 75 cm 

    šírka: 50-55 cm 
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