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Základná škola Krosnianska 4,  040 22 Košice 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu, kolo č. 1, Spis č.: A/7/2012 

V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov plánujeme zadať zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky s názvom: „Vajíčka“ 

Vašu ponuku je potrebné zaslať výlučne na našu e-mailovú adresu uvedenú pre ponuky v kontaktoch verejného obstarávateľa. Vašu ponuku doplňte aj do tejto tabuľky a pošlite na náš e-mail pre 

ponuku. Ponuky zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ak vyžadované doklady a niektoré požadované doklady nie sú vydávané v elektronickej podobe alebo nie 

je ich možné poslať e-mailom, doručia sa verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe v uzatvorenej obálke v stanovenej lehote s uvedením názvu zákazky, spisového čísla s označením NEOTVÁRAŤ 

osobne alebo poštou na adresu:  Základná škola Krosnianska 4, 040 22 Košice , kancelária vedúcej školskej jedálne.  Doklady zaslané po termíne alebo na inú e-mailovú adresu, alebo ak nebudú 

predložené na vyššie uvedenú adresu, nebudú brané do úvahy a nebudú posudzované. Ceny je potrebné uvádzať v € bez DPH aj s DPH. Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto dodania 

predmetu zákazky
.  
Predpokladaná hodnota zákazky (bez  DPH) je 1 000,-EUR  Termín na predloženie ponuky je do 24.5.2012 do 14,00 hod.  

Špecifikácia požadovaného predmetu zákazky (podrobný opis): 

viď príloha č. 1: „Opis predmetu zákazky“  

 

Podmienky účasti (doklady + minimálna požadovaná úroveň): 

 doklad o oprávnení uskutočňovať požadovaný predmet zákazky (výpis z obchodného registra,  

živnostenský list), tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie 

vydaného podľa ust. § 133  Zákona 25/2006 Z. z. (Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov) 

 prehlásenie o zrealizovaní predmetu zákazky 

 uchádzač musí preukázať, že má chladiarenské vozidlo alebo mraziarenské vozidlo na rozvoz tovaru 

s rokom výroby 2005 a neskôr. 

 Ponukový list 

Zmluvné podmienky 

Termín dodania: od účinnosti zmluvy 

Miesto dodania: Základná škola Krosnianska 4, 040 22 Košice 

Lehota splatnosti faktúr je minimálne: 14 dní 

 Ďalšie zmluvné podmienky sú uvedené v prílohe č.2:  Návrh rámcovej 

dohody 

Kritériá: Najnižšia cena za predmet zákazky                 Ponuka 

1. Cena celkom s DPH  

  

Poznámka:  
Cena spolu bez DPH: .......................sadzba DPH:......  Nie som platca DPH 

Kontakty verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ:  Základná škola Krosnianska 4, 040 22 Košice 

Štatutárny orgán: PaedDr. Štefan Dzurovčák 

Kontakty pre verejné obstarávanie:  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mária Zajaková 

Telefón, fax:  055 - 671 57 19 

Pracovný kontakt pre osoby:  zs.k4ke@centrum.sk 

E-mail pre podanie ponuky: ponuka0@gmail.com 

Kontakty uchádzača:  
Názov a sídlo uchádzača:  

Štatutárny orgán uchádzača:  

Kontakty pre ponuku: 

Kontaktná osoba pre ponuku: 

Tel., fax: ....................... 

e-mail: ......................... 

Cena spolu bez DPH: .........................sadzba DPH:...... 
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