Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie podprahovej zákazky)
1. Identifikácia osoby podľa § 7 (ďalej len Obstarávateľ)
Názov:
Spojená škola
Adresa:
Novohradská 3
Obec (mesto):
Bratislava
PSČ:
821 09
Ulica:
Novohradská 3
IČO:
360 75 213
Kontaktné miesto:
Bratislava
Kontaktná osoba:
RNDr. Zuzana Munková – riaditeľka školy
Telefón/Fax:
02/5557 6396 (vrátnica - spojovateľka)
Elektronická pošta:
mertinyakova@gjh.sk
Internetová adresa:
gjh.sk
2. Predmet zákazky
Zákazka na poskytovanie služieb
3. Názov predmetu zákazky
Výroba a dodávka 42 ks jedálenských stolov
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
ÁNO
5. Opis predmetu zákazky
výroba a dodávka 42 ks jedálenských stolov
6. Miesto dodania predmetu zákazky
Spojená škola Novohradská 3, 821 09 Bratislava
Ďalšie predmety
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Celková predpokladaná hodnota zákazky je 5000,- EUR s DPH
8. Možnosť predloženia variantných riešení:
ÁNO
9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky
Predpokladané trvanie zmluvy: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 20.12.2013
10. Podmienky účasti záujemcov:
1. Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom
obstarávaní predložením dokladu o oprávnení poskytovať službu.
Záujemca môže nahradiť uvedený doklad potvrdením Úradu pre verejné
obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné
obstarávanie.
Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva
uvedený doklad, alebo iný rovnocenný doklad nevydáva, možno ho nahradiť čestným

vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má záujemca sídlo v
štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto štátu neupravuje inštitút čestného
vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
Ak záujemcom bude skupina dodávateľov a táto nepredloží uvedený doklad za
každého člena skupiny osobitne, bude záujemca zo súťaže vylúčený.

11. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať na základe písomne predloženej
žiadosti:
Elektronicky na adrese: mertinyakova@gjh.sk
Doručenie žiadosti poštou:
Názov: Spojená škola
Adresa: Novohradská 3
821 09 Bratislava
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 13.11.2013 do 15:00

12. Otváranie ponúk:
Dátum a čas otvárania ponúk: 14.11.2013 o 10.00 hod.
Miesto otvárania ponúk: Spojená škola
13. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR bez DPH
14. Lehota viazanosti ponúk:
14.11.2013
15. Ďalšie informácie :
Všetky požadované doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, resp. ďalšie požadované dokumenty musia byť
originály alebo úradne overené kópie originálov.

16. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska?
Neuplatňuje sa
17. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

