
 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 102 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: „Laboratórny nábytok 2013“  

CPV: 36123000-9 Laboratórny nábytok, Laboratórne stoly - 36123100-0) 

 

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. 

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 zmluvné 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 „Laboratórny nábytok 2013“ na našu adresu do: 4.7.2013 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: 10.7.2013 

1.9 Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača. 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

- podľa sprievodného listu 

 

 

 

 

 



 

Splnenie podmienok účasti uchádzača vo verejnom obstarávaní. 
 

Uchádzač spolu s cenovou ponukou:  

 

 predloží návrh zmluvy  

  

Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby zmluva obsahovala minimálne tieto zmluvné 

podmienky: 

 určenie zmluvných strán, 

 predmet plnenia zmluvy, 

 právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzavrie, 

 odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov, 

 termín dodávky alebo harmonogram plnenia zmluvy, 

 omeškanie, 

 miesto dodávky tovaru, 

 spôsob prevzatia, 

 cena,  

 platobné podmienky a fakturácia, 

 právne vzťahy a dôsledky nesplnenia zmluvy, 

 zmluvné pokuty, 

 náhrada škody, 

 riešenie sporov. 

 

 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   4.07.2013  do  9.00 hod.  

 podpis zmluvy (objednávky)  najneskôr 20.07.2013 

 predpokladaný termín oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk 10.07.2013 

 termín dodania požadovanej služby najneskôr do 25.08.2013 

  

Fakturácia 

 verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje 

 verejný obstarávateľ požaduje splatnosť faktúry 80 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 

 

 

 

 

mailto:bertko@szske.sk

