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Naše číslo:                                         Vaše číslo:                        Vybavuje/linka:                                       Košice 
24/2015                                                                                        Ing. Kišidaj, kl.19                                    07.07.2015                                                                                                     
 
Vec 
Predloženie cenovej ponuky na zákazku „Osobné motorové vozidlo 9 miestne – ojazdené 
vozidlo“ – žiadosť. 
 
           Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie dodávky 
tovaru  s uvedeným názvom pre SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice (ďalej len „škola“).    

Pri zadávaní predmetu zákazky postupujeme podľa ustanovenia § 9 ods. 9. zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov. 
          Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1  – technická špecifikácia -  ktorá je  
súčasťou tejto žiadosti.  
 Základné zmluvné podmienky sú uvedené v prílohe č.2 

 
 
Špecifické požiadavky na predloženie cenovej ponuky sú nasledovné: 

1. Cenu je potrebné spracovať na základe špecifikácie v prílohe č.1  bez DPH a s DPH. Ponuka 
musí obsahovať podrobný popis ponúkaného automobilu doplnený o fotografie exteriéru 
a interiéru vozidla. 

2. Cenovú ponuku s aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na podnikanie je potrebné 
zaslať poštou, e-mailom alebo osobne  s názvom „Osobné motorové vozidlo 9 miestne“  v 
 termíne do 13.07.2015 do 12.00 hod. 

3. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia. 
4. O výsledku verejného obstarávania budú uchádzači informovaní v termíne do 15.07.2015. 

Kontaktná osoba určená  obstarávateľom na rokovanie je Ing. Adrián Kišidaj, č. telefónu: 055/6228031 
kl. 19, 0902 289 995 e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com. 
 S pozdravom,     
  
                                                                                                                     Ing. Adrián Kišidaj 
                                                                                                                    vedúci úseku E a VS    
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Príloha č.1 
 
Špecifikácie predmetu obstarávania: 
 
Minimálne technické požiadavky a výbava: 

 
- Typ karosérie: kategória M1, 9 miestny osobný automobil 

- Počet dverí – 4, z toho 1 posuvne  

- Zdvihový objem motora – min. 2000 cm3 

- Výkon motora v kW – min. 80  

- Druh paliva: motorová nafta 

- Minimálny rok výroby: 2007 

- Maximálny počet km: 250.000  

- Farba karosérie – metalická, odtieň nerozhoduje 

- Výbava: ABS, mechanická klimatizácia, 2 airbagy, rádio, predné okná s el. sťahovaním 

- Platné STK a EK (automobil musí byť v technickom stave schopnom absolvovať STK a EK) 

- Automobil musí byť po servisnej prehliadke 
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Príloha č.2 
 

Základné zmluvné podmienky: 
 

- Miesto dodania tovaru : SOŠ technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice 
- Termín dodania tovaru: Predmet zákazky bude dodaný na základe podpísanej zmluvy do 

17.07.2015 
- Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov na základe faktúr bez zálohovej 

platby. 
- Platobné podmienky a spôsob fakturácie : Fakturácia sa uskutoční po prevzatí tovaru verejným 

obstarávateľom a po podpísaní dodacieho listu. 
- Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musí byť dodací list 

potvrdený verejným obstarávateľom. 
 
 

  


