
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 

Spis č.:  115/2014 

 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

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

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

 

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

plánuje zadať zákazku s názvom: „Laboratórny nábytok 2014“ (CPV: 36123000-9 Laboratórny 

nábytok, Laboratórne stoly - 36123100-0). 

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

Predmetom zákazky je: laboratórny nábytok v učebni histológie a farmakognózie.  

K výzve ďalej uvádzame: 

1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej 

kvality podľa tejto výzvy. 

1.2 Cenu je potrebné uviesť bez DPH aj s DPH. 

1.3 Cena za jednotlivé položky predmetu zákazky nesmú presiahnuť sumu 1700€ s DPH. 

1.4 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 15990,10 € bez DPH 

1.5 Cena za uskutočnenie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so zákonom 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. 

1.6 Bližšie informácie k predmetu zákazky je možné získať v termíne 10.11.2014 do 

14.11.2014 v čase od 9.00 do 10.00 hod.  

1.7 Kontaktná osoba určená objednávateľom RNDr. Ladislav Bertko tel. 0905462924 

1.8 Kritérium hodnotenia: ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – najnižšia cena s DPH za 

celý predmet zákazky  

1.9 Náš požadovaný termín dodania tovaru: do 28.12.2014. 

1.10 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných prostriedkov 

nevybrať žiadneho uchádzača. 

1.11 Uchádzač predloží: ponuku na požadovaný predmet zákazky - ocenený zoznam položiek 

predmetu zákazky podľa prílohy č.1. k tejto výzve; 

o čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej 

situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla (len  originál nie starší 

ako tri mesiace k termínu predkladania ponuky, podpísaný štatutárnym orgánom); 

o čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v 

ponuke (len  originál nie starší ako tri mesiace k termínu predkladania ponuky, podpísaný 

štatutárnym orgánom); 

o doklad o oprávnení podnikať – len fotokópiu požadovaného dokladu 

1.12  vyplnený a podpísaný návrh zmluvy  

1.13 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 „Laboratórny nábytok 2014“ na adresu Stredná 

zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice najneskôr: 14.11.2014 a elektronicky 

na adresu skola@szske.sk 

1.14 Zmluva bude podpísaná z uchádzačom, 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. 

1.15 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 14.11.2014 
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Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 

2.1.    Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 

rozpočtu školy 

Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný verejným obstarávateľom 

formou bezhotovostného platobného styku bez preddavku. Úhrada sa bude realizovať na 

základe faktúry s lehotou splatnosti 60 dní na základe priložených a potvrdených 

dodacích listov. 

2.2. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk:  8.11.2014 

2.3 Hodnotenie ponúk: 

o Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena) 

o  bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ podpíše zmluvu.  

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    7.11.2014 

        PhDr. Viera Rusinková 

                riaditeľka školy 

 

 

 


