
 
 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 
 
I. Všeobecné informácie. 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa. 
 

Názov organizácie:  Stredná odborná škola 

Sídlo organizácie:  Gemerská 1, 040 11  Košice 

Zastúpený: Mgr. Ingrid Sedláková 

IČO:  17078423 

DIČ: 2021157578 

IBAN: IBAN: 2781800000007000461271 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica                 

Kontaktné miesto: Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11  Košice 

Kontaktná osoba: Ing. Jarmila Kandová, Ing. Gabriela Nagyová 

Telefón:   055/ 642 43 71                                          

E-mail:  sosgemke@mail.telekom.sk 

 
2. Postup verejného obstarávania. 
 

Postup podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/ 2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 
II. Opis predmetu zákazky. 

 
1. Všeobecná charakteristika predmetu zákazky. 
 

Názov Materiál na vyučovanie – odbor kaderník 

CPV 33700000-7 

Druh Predmety osobnej starostlivosti 

 
2. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky. 
 

Funkcia výrobky ponúkajúce vysokú kvalitu vhodnú do kaderníckych salónov pre verejnosť 

 
3. Požadované množstvo. 

Zoznam položiek predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 k tejto výzve. 
 
III. Obchodné a zmluvné podmienky. 
1. Všeobecná charakteristika zmluvných podmienok. 
 

Miesto dodania Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11  Košice 

Lehota dodania objednaný tovar expedovaný spravidla do 2 pracovných dní od prijatia objednávky 

Spôsob platby prevodom na účet 

Záručná doba Minimálne 1 rok od dodania 

 

Výsledkom verejného obstarávania bude: 

Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. Jej súčasťou bude aj výzva na predloženie ponuky a ponuka uchádzača. 

 

mailto:sosgemke@mail.telekom.sk


 

 

 

IV. Súťažné podmienky 
 

Kritérium Spôsob hodnotenia Určenie úspešného uchádzača 

Celková cena za predmet 

zákazky + ponuka 

doplnkových tovarov 

Hodnotí sa cena vrátane DPH 

uvedená v ponuke uchádzača 

+ doterajšie skúsenosti 

Úspešný bude uchádzač s najnižšou 

celkovou cenou a dostupnosťou 

tovaru u uchádzača podľa kritérií 

potrieb obstarávateľa 

 

V. Obsah ponuky  
 

Obsah ponuky 

1. Vyplnený a podpísaný formulár ponuka. (formulár je v prílohe k výzve). 

2. Ponuka doplnkového tovaru uchádzača 

3. Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami. 

4. Ocenený zoznam položiek predmetu zákazky. 

 

VI. Miesto a lehota na predloženie ponuky 

Miesto predloženia ponuky Lehota na predloženie ponuky 

Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11  Košice Do 10.12.2014 

E-mail: sosgemke@mail.telekom.sk Do 10.12.2014 

 

 
V Košiciach, dňa 05.11.2014 
 
 
 
 ......................................................... 
 Mgr. Ingrid Sedláková 
 riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
1. Formulár ponuka. 
2. Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami. 
3. Zoznam položiek predmetu zákazky. 
4. Návrh rámcovej dohody. 
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