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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky na realizáciu zákazky SOŠ Prievidza 
 

 
 V súlade s § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a udeleného súhlasu TSK č. 366/2013   zo dňa  02.12.2013 si Vás týmto 
dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na ,,Nákup OOPP“ pre zadávanie 
zákazky s nízkou hodnotou. 
 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Stredná odborná škola 
Sídlo organizácie: T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza 
Kontaktná osoba: Dagmar Marcineková 
Telefón: 046/542 40 03 
Elektronická pošta: stavpd.@stavpd.sk 
 

2. Predmetom obstarávania: 
,,Nákup OOPP“ 
 
viď prílohu 
 

3. Miesto realizácie: 
Stredná odborná škola, Ul. T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza 
 

4. Cenová ponuka 
 
V predloženej cenovej ponuke je potrebné uviesť navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH, 
sadzbou DPH a výška DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH. Ak uchádzač nie je 
platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH, uvedie v ponuke. Cenu požadujeme ako cenu za realizáciu kompletnej 
zákazky, pričom takto stanovená cena bude cenou konečnou a bude zahŕňať všetky 
náklady. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného 
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba sa bude 
realizovať na základe preberacieho protokolu.  
  
 

5. Termín realizácie zákazky: december 2013 
 
 

6. Termín na predloženie cenovej ponuky: do 13.12.2013 do 15,00 hod. 
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Následné predloženie cenovej ponuky očakávame osobne, alebo doručiť poštou na 
sekretariát SOŠ T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza v zalepenej obálke s označením v ľavom 
hornom rohu obálky - ,,Súťažné podklady – cenová ponuka - ,,Nákup OOPP“   
neotvárať!“. 
Dňa  16.12.2013 o 9,00 hod. v kancelárii riaditeľa školy za účasti členov komisie 
prebehne otváranie súťažných obálok. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk Vám 
obratom zašleme vyrozumenie, či bola Vaša cenová ponuka úspešná, alebo nie. 
 
 

7. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena vrátane DPH za kompletný predmet obstarávania, zároveň však aj 
dodržiavanie zmluvy, dodržanie termínu dodania tovaru. 
Dodanie tovaru a vyhodnotenie FA sa musí uskutočniť najneskôr do 30.12.2013 
 
 
Dávame Vám na vedomie, ďakujeme za aktívnu účasť v procese VO a tešíme sa na 
spoluprácu. 
 
S pozdravom 
 
 
                                                                                            Mgr. Ján Mata 
                                                                                              riadteľ SOŠ 

 
 
     
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Telefón                Fax                    Bankové spojenie        DIČ.IČO              E mail 
046/542 40 03           046/542 23 51        4014834637/7500               2022666173              stavpd @stavpd.sk              
046/542 40 04                                          4014836560/7500               42026407                  www.stavpd.sk                 

mailto:@stavpd.sk
http://www.stavpd.sk

