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Košice 13.09.2019 

Váš list č./zo dňa Naša značka Vybavuje/tel.  
   923/2019 RNDr. Bertko /055/6221189 

   
 
 
 

Vec: 

Zákazka v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení 
niektorých zákonov– vyžiadanie ponuky – prieskum trhu pre zabezpečenie zákazky 
s názvom:  „Dodávka elektrickej energie 2020“ CPV: 09310000-5 - Elektrická energia. 

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o cenovú ponuku – informáciu o cene na predmet 
zákazky s názvom: „Dodávka elektrickej energie 2020 CPV: 09310000-5 - Elektrická 
energia. 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 + prílohy 

 



Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 

 

Spis č.:  923/2019 
 

 
Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

v rámci postupu verejného obstarávateľa v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
 

Verejný obstarávateľ:  Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 
Sídlo:     Moyzesova 17, 040 01 Košice 
IČO:    00606766 
DIČ:    2020777891 
Zastúpený:   PhDr. Viera Rusinková, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba vo veciach  

verejného obstarávania: RNDr. Ladislav Bertko 

Email:    bertko@szske.sk 

Telefón:   0905462924 

 
 
 
Predmet zákazky:   „Dodávka elektrickej energie 2020  

CPV:     09310000-5 - Elektrická energia. 

Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky: uvedené v prílohe č.1 
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie po dobu 12 mesiacov v jednopásmovej 
sadzbe do jedného odberného miesta objednávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za 
odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie za dodržania platných právnych 
predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku  
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 
1.1 Kritérium hodnotenia: ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – najnižšia cena s DPH  
1.2 Náš požadovaný termín dodania tovaru: od 1.1.2020 – 31.12.2020 

Uchádzač predloží:  
o ponuku na požadovaný predmet zákazky.  
o  platný doklad o oprávnení podnikať –fotokópiu požadovaného dokladu. 

o čestné prehlásenie, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

1.3 Cenovú ponuku je potrebné zaslať poštou alebo doručiť v zalepenej obálke 

s názvom a sídlom uchádzača, názvom a sídlom verejného obstarávateľa, 
s poznámkou súťaž – neotvárať a s heslom súťaže „Dodávka elektrickej energie 

2020“ na adresu Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 
najneskôr: 24.9.2019  do 1200 hod.  

1.4 Zmluva bude podpísaná, ktorý bude mať najvýhodnejšiu cenovú ponuku predloženú 
v súlade s touto výzvou. Ak uchádzač, ktorý má najlepšiu cenovú ponuku ale nebude 
v súlade s touto výzvou bude zmluva podpísaná s uchádzačom ďalším v poradí.  

1.5 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 25.9.2019 
1.6 Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 

rozpočtu školy. 

Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný verejným 
obstarávateľom formou bezhotovostného platobného styku.  
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Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 

1.7 Hodnotenie ponúk: 

o Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena) bude identifikovaný 
úspešný uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ podpíše zmluvu. Ak bude cenová 

ponuka vyššia alebo rovná ako je súčasná cena, obstarávateľ nepodpíše zmluvu so 
žiadnym uchádzačom. 

o Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku 
vyhodnotenia ponúk. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade 
neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli 
s prípravou a doručením ponuky.  

 
    
 
Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko 
 

Košice    13.9.2019 
        PhDr. Viera Rusinková 

            riaditeľka školy 

 


