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

Názov organizácie:  Stredná odborná škola 

Sídlo organizácie:  Gemerská 1, 040 11  Košice 

IČO:  17078423 

Zastúpený: Mgr. Ingrid Sedláková 

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

Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Nagyová 

Telefón:  055/6444125 

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 šatňová skriňa- skriňa šatňová 9-dverová uzamykateľná na závesný zámok 
CPV 39160000-1 ; 60000000-8  
Druh Školský nábytok Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  

 
2. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky. 
 

Funkcia šatňová skriňa pre žiakov na uzamykanie osobných vecí s 9 uzamykateľnými 
schránkami - boxmi 

 
3. Technická špecifikácia predmetu zákazky. 
 

 
Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 

výška skrine šatňovej s 9 boxmi -skrinkami 
so soklom 

mm   1800 

šírka skrine šatňovej s 9 boxmi -skrinkami mm   900 

hĺbka skrine šatňovej s 9 boxmi -skrinkami mm   500 

 

Technické vlastnosti Hodnota / Charakteristika 

konštrukcia kovová typ zámku pre každý box -skrinku závesný 

dvierka  jednofarebné 
 

 
4. Požadované množstvo. 
 

MJ Množstvo 

ks 36 

 
 
 
 
 
 



 
III. Obchodné a zmluvné podmienky. 
1. Všeobecná charakteristika zmluvných podmienok. 
 

Miesto dodania Stredná odborná škola, Gemerská 1, 04011  Košice 
Lehota dodania 15.09.2015 
Spôsob platby Prevodným príkazom 
Splatnosť 14 dní 
Záručná doba 3 roky 

 

 

Výsledkom verejného obstarávania bude: 

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov. Jej súčasťou bude aj výzva na predloženie ponuky a ponuka uchádzača. 

 

IV. Súťažné podmienky 
 

Kritérium Spôsob hodnotenia Určenie úspešného uchádzača 

Celková cena za predmet 

zákazky 

Hodnotí sa cena vrátane DPH 

uvedená v ponuke uchádzača. 

Úspešný bude uchádzač s najnižšou 

celkovou cenou a lehotou plnenia do 

15.09.2015 

 

V. Obsah ponuky ponuky 
 

Obsah ponuky 

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

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

3. Ocenený zoznam položiek predmetu zákazky. 

 

VI. Miesto a lehota na predloženie ponuky 
Miesto predloženia ponuky Lehota na predloženie ponuky 

Stredná odborná škola, Gemerská 1, 04011  Košice 11.08.2015 

 

IV. Osobitné požiadavky na plnenie  
Vrátane dopravy na miesto plnenia  
Vrátane inštalácie na mieste plnenia  
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH 

 
 
V Košiciach, dňa 31.07.2015 
 
 
 
  
 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. 
 

 


