
 Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 Zákazky podľa §  9 ods. 9 zákona č. 25 /2006 Z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru  

1.Identifikačné údaje verejného obstarávateľa : 

Názov :     Základná škola Pavla Jozefa Šafárika  

Sídlo verejného obstarávateľa:          Škultétyho 11,982 01 Tornaľa 

V zastúpení :     Mgr. Henrieta Balogová , riaditeľka školy  

IČO :      37833685 

Č. účtu :     14183960/5200 

Bankové spojenie :    OTP 

Telefón :     047-5522367 

E-mail:     riaditel.zstornala@gmail.com 

2.Názov premetu zákazy  :   školské potreby 

V rámci prieskumu trhu si Vás dovoľujeme osloviť ohľadom cenovej ponuky školských 

potrieb . 

Predpokladaná hodnota zákazky je :  796,80 € 

3. Miesto dodania : Základná škola Pavla Jozefa Šafárika , Škultétyho 11,Tornaľa 

4.Druh tovaru : školské potreby podľa prílohy č. 1 

5. Rozsah ponuky : na celý predmet zákazky  

6.Termín dodania : 7 dní od vystavenia objednávky  

7. Opis predmetu zákazky : podľa prílohy č. 1 

8.Lehota na predloženie cenovej ponuky : 

Cenové ponuky je možné predkladať poštou, alebo osobne na adresu : Základná škola Pavla 

Jozefa Šafárika Škultétyho 11,982 01 Tornaľa. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 

12.03.2018 o 10.00 hodine. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v euro. Ponuka 

predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi 

neotvorená. Uchádzač vloží ponuku na dodanie tovaru do samostatného obalu. Obal musí 

byť nepriehľadný , uzatvorený a označený heslom pre daný predmet „NEOTVÁRAŤ- školské 

potreby “ 
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9. Podmienky účasti: Uchádzač je povinný doložiť vo svojej ponuke  

-kópiu dokladu o oprávnení podnikať v oblasti predmetu zákazky /doklad nemusí byť úradne 

overený/ 

Ďalšie podmienky uchádzačov sa nevyžadujú. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok 

účasti uchádzačov : úplnosť dokladov požadovaných obstarávateľom. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet obstarávania sa bude financovať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy . Úhrada sa uskutoční na základe faktúr 

predložených dodávateľom a odsúhlasených obstarávateľom za skutočne dodaný tovar. 

11. Kritéria hodnotenia ponúk  

Kritériom hodnotenia ponúk bude najnižšia cena s DPH za dodaný tovar. 

12. Vyhodnotenie ponúk : 

Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk 

dňa 12.3.2018. Po vyhodnotení preložených cenových ponúk , obstarávateľ bezodkladne 

písomne oznámi všetkým uchádzačom , ktorých ponuky sa vyhodnocovali , výsledok 

vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi , že jeho ponuku prijíma. 

Neúspešnému uchádzačovi oznámi , že neuspel. 

Dôvodom pre zrušenie zákazky   bude : 

-nepredloženie ani jednej ponuky  

-ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy. 

- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa 

13.Ďalšie informácie obstarávateľa : 

Uchádzači sa zúčastňujú vo verejnom obstarávaní na vlastné náklady a predložením ponuky 

nevzniká uchádzačom nárok na úhradu nákladov . Jedná sa o verejné obstarávanie pre výber 

dodávateľa v rámci zadania zákazky podľa § 9 ods.9/zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ pri zadávaní 

zákazky postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli 

primerané jeho kvalite a cene.  

 

V Tornali 5.3.2018     Mgr. Henrieta Balogová  

             riad. školy 


