
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie :  Stredná odborná škola elektrotechnická 

Zastúpený              :  Ing. Jozef Krivošík 

IČO                        : 17055385 

DIČ                        : 2021134071 

Kontaktná osoba    : Ing. Soňa Stanová 

Sídlo organizácie   : Sibírska1, 917 01 Trnava 

Tel:                        : 033/5991873 

e-mail                    : privalincova.lucia@zupa-tt.sk 

 

2. Predmet obstarávania:  
Servisné práce 20 ks odtokov dažďových vôd, strešných vpustov s napojením na pôvodnú 

kanalizáciu a povrchu striech vrátane demontáže. Požadujeme ich znovu osadenie do 

termohydroizolačného povrchu striech polyuretánovým nástrekom Elastospray. Práce sa 

vykonajú na objekte školy, halových dielní, vstupu do telocvične a jedálne cca  187 m
2
. 

V prípade potreby obhliadka možná. Kontaktná osoba Mgr. Privalincová (033/5991898). 

 

3. Opis predmetu obstarávania: 
Výber dodávateľa, ktorý splní požiadavky za najvýhodnejšiu cenu. 

 

4. Miesto a termín poskytnutia služby:  

Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnava do 30.6.2014. 

 

5. Komplexnosť dodávky: 

Uchádzač predloží ponuku na celý sortiment obstarávania. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

17 000,- € bez DPH 

 

7. Lehota na predkladanie ponúk: 

Do 23.1.2014 do 9,00 hod. na uvedenú adresu v bode 1 v zalepenej obálke s heslom: 

„Servisné práce strechy -  súťaž NEOTVÁRAŤ“ 

 

8. Otváranie obálok s ponukami: 

Dňa 23.1.2014 o 9,30 hod. na adrese: Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 

01 Trnava, v miestnosti č. 114. 

 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet obstarávania bude financovaný z bežného rozpočtu SOŠE TT. 

 

10. Podmienky účasti uchádzačov: 

Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 2 písm. e) dokladom 

o oprávnení vykonávať práce – kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie vykonávať vyššie 

uvedené práce (napr. výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra). 
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11. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena s DPH.  

 

12. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú 

zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. 

 

V Trnave, dňa 16.1.2014 

 

 

 

 

 

                                                                                Ing. Jozef Krivošík 

                                                                                        riaditeľ 

 

 

 

 


