Základná škola, Ulica Jána Bottu 27, Trnava
Ulica Jána Bottu 27, 917 01 Trnava
Č. zákazky : 13/2014
V Trnave, dňa : 30.10.2014
VÝZVA
na predloženie ponuky na dodanie tovaru resp. poskytnutia služieb , resp. uskutočnenia
stavebných prác
podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

I.

Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :
Názov organizácie :
Základná škola, Ulica Jána Bottu 27, Trnava
Sídlo organizácie :
Ulica Jána Bottu 27, 917 01 Trnava
IČO:
36 080 594
DIČ:
2021313866
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu :
1112 2000 01/5600
Štatutárny orgán :
Meno a priezvisko: Mgr. Jarmila Chmurová
Č. tel.: 03/3236851, mobil: 0915 885 684
e- mail: jarmila.chmurova@zsjb.trnava.sk
Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1 b) zákona o VO
II. Opis
Názov predmetu zákazky : 3ks vchodových dverí a inštalačné práce
Druh zákazky: * tovar/služby/práce ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona )
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet
zákazky.
Miesto dodania tovaru/poskytnutia služby /uskutočnenia prác: Základná škola
Termín dodania tovaru/poskytnutia služby /uskutočnenia prác: do 30.11.2014
Stručný opis zákazky: 3ks chodových dverí a inštalačné práce, tovar nie bežne dostupný na
trhu, bližšie špecifikácie v prílohe
III. Predpokladaná hodnota zákazky
Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného pre jednoduchú zákazku na bežný tovar do
3000€ S DPH:,
IV. Podmienky financovania: vlastný rozpočet / iné zdroje .......................................................
V. Podmienky účasti : doklad o oprávnení podnikať / neoverená kópia/
VI. Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky sa prijímajú od 30.10.2014 do 07.11.2014. Ponuka predložená po uplynutí lehoty
na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.
Miesto predkladania ponúk
Názov organizácie :
Základná škola, Ulica Jána Bottu 27, 917 01 Trnava
Sídlo organizácie:
Ulica Jána Bottu 27, 917 01 Trnava
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko:
Mgr. Peter Gašparík
Č. tel.:
03/3236850
e- mail na zasielanie ponúk:
kancelaria@zsbott.edu.sk
Jazyk ponuky
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku.
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku
a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených

v českom jazyku.
VII. Kritéria vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena
VIII. Obsah ponuky :
Ponuková cena
Špecifikácia ponúkaného tovaru
IX. Lehota viazanosti / dátum, do ktorého je potrebné podpísať zmluvu /
IX. Ostatné /
Miesto a dátum odoslania výzvy : v Trnave, dňa : 30.10.2014

Mgr. Jarmila Chmurová
riaditeľ školy

