
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

V Ý Z V A 

zákazka s nízkou hodnotou 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov na dodanie tovaru/služieb 

Dodávka a montáž žalúzii 

s názvom „...................................................................................................“ 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Základná škola  

Sídlo: Sídlisko II 1336, 093 01 Vranov nad Topľou 

IČO: 37873377 

Telefón: 057/4421482 Fax: 057/4421482 

Kontaktná osoba: Iveta Vojtková 

e-mail: zssidlisko2vt@gmail.com 

 

2. Typ zmluvy: Na základe objednávky 
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Základná škola, Sídlisko II 1336                                                                                      

                                                                 093 01 Vranov nad Topľou, prízemie  

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Dodávka a montáž žalúzii 

 

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie 

6. Variantné riešenie: neuplatňuje sa. 

7. Lehota na dodanie alebo poskytnutie predmetu zákazky: 

    2 dní odo dňa  doručenia záväznej objednávky.  

8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 

a) dňa 10.06.2013 do 10,00 hod.,  

b) osobne, alebo  poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy  
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 

 adresu uchádzača, 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 

 označenie heslom:  

 „ŽALÚZIE  -   NEOTVÁRAŤ“ 

c)ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

9. Podmienky financovania: Predmet obstarávania sa bude financovať z prostriedkov  štátnych dotácií. Verejný 

obstarávateľ  uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí na základe faktúry – daňového dokladu. 

Faktúra bude splatná do 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  
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10. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najvýhodnejšia  ponuka – Celková cena s DPH. 
11. Spôsob stanovenia ceny:  

a) V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne  

b)  Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 

c)  Ceny budú vyjadrené v €.  

d)  Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v 

zložení: 

                  - navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

                  - sadzba DPH a výška DPH,  

                  - navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

 

 

e)  Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom. Súčasne na 

túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

 

 
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.  

 

 

 

 

 

 

Vo Vranove n. T., dňa 20.05.2013                                                                                                                                        

                                                                                           ..................................................... 

                                                                                                Mgr. Milan Bendik 

                                                                                                      riaditeľ školy          

 

 


