
Spis č.: 788/2013 

 

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 s názvom: „Stavebné prace pre rozvody a montáž dátových 

sieti“(CPV 45214310-6 Stavebné práce na objektoch odborných škôl.) 

 

Predmetom zákazky sú stavebné prace potrebné pri montáži dátových rozvodov, montáž 

rozvodov podľa projektu pre kamerový systém. 

K výzve ďalej uvádzame: 

1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej 

minimálnej kvality uskutočnenia stavebných prác podľa tejto výzvy a projektu na 

kamerový systém. 

1.2 Cenu je potrebné uviesť v návrhu zmluvy
 
bez DPH a s DPH. 

1.3 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. 

1.4 Fyzická obhliadka objektu je možná v termíne  5-6.12.2013 v čase od 9.00 do 10.00 

hod. Projektová dokumentácia k nahliadnutiu počas obhliadky. 

1.5 Kontaktná osoba určená objednávateľom na obhliadku objektu RNDr. Ladislav Bertko 

1.6 Kritérium hodnotenia: Cena s DPH za stavebné práce a montáž dátových rozvodov 

1.7 Náš požadovaný termín ukončenie prác je:  20.12.2013 

1.8 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných prostriedkov 

nevybrať žiadneho uchádzača. 

1.9 Uchádzač ďalej: 

 predloží platný doklad o oprávnení podnikať (kópiu) 

1.10 Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke a mailom s názvom a sídlom 

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

a s heslom súťaže „Stavebné prace pre rozvody a montáž dátových siet“  na našu 

adresu najneskôr: 10.12.2013  do 9
00

 hod. a na e-mail skola@szske.sk 

1.11 Objednávka bude uplatnená u uchádzača, ktorý bude mať najvýhodnejšiu cenovú 

ponuku predloženú v súlade s touto výzvou. Ak ponuka, ktorá má najlepšiu cenovú 

ponuku 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 uchádzača, ktorý je ďalší v poradí. 

1.12 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 11.12.2013 

 

 

Prílohy:  

- podľa sprievodného listu 

 

Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko 

 

 

        PhDr. Viera Rusinková 

              riaditeľka školy 

 


