
Spis č.: VO/793/2013 

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš list č./zo dňa Naša značka Vybavuje/tel.   Košice 

  /2013 RNDr. Bertko   6.12.2013 

        0905462924 

   

 

 

Vec: 

Podlimitná zákazka – prieskum trhu pre zabezpečenie dodania tovarov s názvom: „Učebné 

pomôcky 2013“  (CPV 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia, 39162110-9 Spotrebný materiál 

na vyučovanie) 
 

 

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o cenovú ponuku – informáciu o cene na predmet zákazky 

s názvom: „Učebné pomôcky 2013“  (CPV 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia, 

39162110-9 Spotrebný materiál na vyučovanie), ktorú mienime zadať. Pri zadávaní 

predmetnej zákazky postupujeme podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie ponuky, v ktorej je uvedená 

špecifikácia požadovaného predmetu zákazky a ďalšie podmienky.   

 

 

 

S pozdravom 

 

 

PhDr. Viera Rusinková 

    riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 
- 1 x výzva + špecifikácia 

 



Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa  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: „ Učebné pomôcky 2013“  (CPV 39162200-7 

Učebné pomôcky a zariadenia, 39162110-9 Spotrebný materiál na vyučovanie) 

 

 

Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú uvedené v prílohe 1: 

 
Dodacia lehota –  najneskôr do 20.12.2013 

 

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 je – 20.12.2013 

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 mailom na adresu skola@szske.sk a v zalepenej obálke 

s názvom a sídlom uchádzača, názvom a sídlom verejného obstarávateľa, 

s poznámkou súťaž – neotvárať a s heslom súťaže „Učebné pomôcky 2013“    na našu 

adresu do: 12.12.2013 do 12
00

 hod. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje zaslať 

cenovú ponuku mailom na adresu bertko@szske.sk najneskôr do 12.12.2013 do 12.00 

hod. 

1.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje objednať len jednotlivé druhy tovaru u uchádzača, 

ktorý bude mať najvýhodnejšiu ponuku pre tento druh tovaru. Ak cenová ponuka 

nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný 

obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto nedostatkov. Ak uchádzač 

neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude objednávka uplatnená u ďalšieho 

uchádzača v poradí. 

1.8 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 12.12.2013 

1.9 Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť počty dodávaných tovarov. 

1.10 Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača. 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

- podľa sprievodného listu 
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