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Vec: Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky: Obstaranie 
tuhého paliva – koksu v zrnitosti 40-60 mm v množstve cca 50 ton na 
vykurovaciu sezónu 2014/2015, pre Základnú školu Beňuš, 976 64 Beňuš 250 – 
výzva na predloženie ponuky 
 
Základná škola Beňuš, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č.25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 odst.9 
 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Základná škola Beňuš 
Sídlo: Beňuš 250, 976 64 
IČO: 37828347 
DIČ: 2021622097 
Zastúpený: Ing. Ivetou Bartoňkovou 
Bankové spojenie: Primabanka 
Číslo účtu: 2055324001/5600 
 

2. Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovaru: obstaranie tuhého paliva – koksu 
v zrnitosti 40-60 mm v množstve cca 50 ton na vykurovaciu sezónu 2014/2015, 
pre Základnú školu Beňuš. 
 

3. Opis predmetu zákazky: tuhé palivo koks v zrnitosti 40-60 mm v množstve cca 50 
ton na vykurovaciu sezónu 2014/2015, minimálna výhrevnosť 26 MJ/kg. 

 
4. Lehota a miesto plnenia: priebežne počas vykurovacej sezóny november 2014 až 

apríl 2015, Základná škola Beňuš 250. 
 
 

5. Cena a spôsob určenia ceny:  
 

- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom 
zákazky vrátane dodania na miesto plnenia, 

- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, jednotková 
cena bez DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH, spotrebná daň, cena spolu 
s DPH a spotrebnou daňou, 

- podrobný opis.  
 

6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 
- podrobný opis predmetu zákazky, 
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- protokol o skúške paliva. 
 

7. Ponuku predložte v lehote do 30.10.2014 na adresu: 
Základná škola Beňuš 
976 64 Beňuš 250 
 

8. Hodnotenie ponúk: jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia 
cena. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých 
predložených ponúk zadávanej zákazky. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Iveta Bartoňková 
riaditeľka školy 

 
 
 
 

V Beňuši dňa 20.10.2014 
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