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Naše číslo:                                         Vaše číslo:                        Vybavuje/linka:                                Košice dňa 
63/406/2013                                                                          Ing. Ľ. Horňanská kl. 18                          16. 12.  2013                                                                                                

 

Vec:  Vypracovanie cenovej  ponuky na dodávku kancelárskeho papiera pre projekt „Elokované 

pracoviská SOŠT – zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych 

komunít“ a pre potreby školy – žiadosť. 

         Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodávku kancelárskeho 

papiera pre projekt: „Elokované pracoviská SOŠT – Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne 

príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít“, ITMS kód projektu: 26130130097, kód 

výzvy: OPV-2012/3.1/04-SORO (CPV – 30197642-8) 

         Pri zadávaní predmetu zákazky postupujeme v zmysle ustanovenia §  9 ods. 9. zákona  č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 V prílohe  č. 1 Vám zasielame podklady k vypracovaniu  cenovej ponuky.  Kontaktná osoba 

určená  na jednanie je Ing. Ľudmila Horňanská.   Cenovú ponuku  s kópiou živnostenského oprávnenia 

alebo výpisom z obchodného registra zaslať na e-mailovú adresu: lhornanska@gmail.com  najneskôr 

do 20.12.2013. O výsledku verejného obstarávania budú uchádzači informovaní v termíne do 

7.1.2014. 

         Kúpna zmluva na dodávku tovaru sa uzavrie s  uchádzačom, ktorý bude mať najnižšiu  cenovú 

ponuku. 

        S pozdravom                       

                                                                                                         Ing. Pavol Hanušin, v.r. 

                                                                                                            vedúci ÚEaVS       

         

 

 

                                                                                                                                     

Prílohy: 1. Výzva na predloženie cenovej ponuky 

             2.  Kúpna zmluva 

mailto:lhornanska@gmail.com
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Príloha č. 1 

 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

v rámci postupu verejného obstarávateľa v zmysle ustanovenia  § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Stredná odborná škola  technická  

Sídlo: Kukučínova 23, 040 01  Košice 

IČO:  00893340 

Telefón: 055/6228031,32    Fax: 055/6228034     Mobil: 0948114907 

 

2. Zadanie zákazky: „Dodávka kancelárskeho papiera pre Elokované pracoviská 

SOŠT – Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných 

rómskych komunít“. 
 

3. Podrobný opis zákazky: 

 

1.4.1. Spotrebný tovar, prevádzkový materiál – kancelársky papier 50 kartónov 

5.5.2. Školiaci materiál a potreby – kancelársky papier 14 kartónov 

 

Špecifikácia:  

 

            Kancelársky papier A4, 80 g,  l balík 500 ks, v jednom kartóne 5 balíkov 

 

4. Miesto dodania :     Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice   

5. Typ zmluvy:               Kúpna zmluva  

6. Termín dodania:         Podľa zmluvy 

7. Obchodné podmienky: 

 

a) Cenovú ponuku požadujeme vypracovať v EUR. Uchádzač stanoví cenu zákazky podľa 

opisu uvedenej položky  s DPH aj bez DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto 

skutočnosť v ponuke upozorní. Uchádzač predloží v záväznej ponuke aj doplnený 

návrh kúpnej zmluvy, ktorý je prílohou tej (doplniť vybodkované časti)  v 1 

vyhotovení.  

 

b) Trvanie zmluvy: bude dohodnuté v kúpnej zmluve 

c) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  

             Premet obstarávania bude financovaný z nenávratného finančného príspevku . Nebude  

            poskytnutý  žiadny preddavok.  
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8. Podmienky účasti uchádzačov: 

 

a) Lehota predloženia cenovej ponuky je stanovená do 20. 12. 2013  do 14,00 hod. na emailovú 

adresu: lhornanska@gmail.com 

b) Kritérium na uzatvorenie zmluvy je „najnižšia celková cena za dodávku uvedenej zákazky 

bez DPH. 
 

 

 Košice, dňa  16. 12. 2013  

                                                                 

Vypracovala: Ing. Ľudmila Horňanská 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Ing. Pavol Hanušin, v.r. 

                                                                                                                 vedúci ÚEaVS 
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