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Naše číslo:                                         Vaše číslo:                        Vybavuje/linka:                                       Košice 
53/2015                                                                           Ing. Ľudmila Horňanská kl. 18                      26. 11. 2015                                                                                                     
 
Vec 
Predloženie cenovej ponuky na zákazku „Zabezpečovacie zariadenie vrátane kamerového 
systému - inštalácia“ – žiadosť 
 
          Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie cenovej ponuky na zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác „Zabezpečovacie zariadenie vrátane kamerového systému - inštalácia“  pre SOŠ 
technickú, Kukučínova 23, Košice (ďalej len „škola“).    

Pri zadávaní predmetu zákazky postupujeme podľa § 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  – výkaz výmer, ktorý je  súčasťou tejto 
žiadosti.  
 Možnosť obhliadky uvedených priestorov je stanovená  v pracovných dňoch od 9,00  - 14,00 
hodiny. Kontaktné telef. číslo mobilu: 0902289995. 
Špecifické požiadavky na predloženie cenovej ponuky sú nasledovné: 

1. Cenu je potrebné uviesť v  cenovej ponuke  bez DPH a s DPH. 
2. Cenovú ponuku s aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na podnikanie je potrebné 

zaslať  s názvom „súťaž – zabezpečovacie zariadenie vrátane kamerového systému - 
inštalácia“  mailom v termíne do 4. 12. 2015 do 14,00 hod.  

3. Cenová ponuka musí riešiť: inštaláciu zabezpečovacieho zariadenie vrátane kamerového 
systému, ktorej presný opis je v prílohe č. 1 

4. Zmluva  o dielo  na predmet zákazky sa uzavrie s tým  uchádzačom, ktorého cenová ponuka 
bude najnižšia Ak najnižšia cenová ponuka nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať 
neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ môže túto ponuku vylúčiť z hodnotenia alebo 
uzavrieť zmluvu  s ďalším uchádzačom v poradí. 

5. O výsledku verejného obstarávania budú uchádzači informovaní v termíne do 8. 12. 2015 
 

Kontaktná osoba určená  obstarávateľom na rokovanie je Ing. Ľudmila Horňanská, č. telefónu: 
055/6228031 kl. 18, číslo mobilu: 0902289995 a   mailová adresa: lhornanska@gmail.com. 
 
 S pozdravom     
  
                                                                                                                  Ing. Adrián Kišidaj, v.r. 
                                                                                                                    vedúci úseku E a VS    
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