Základná škola s materskou školou sv. Kríža
Petržalská 21, 060 01 Kežmarok
 052/456 50 02, 0917 597 418, 0911 597 418  skola@zspetkk.edu.sk,  www.zspetkk.edupage.org

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku
„Kuchynské zariadenie“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Základná škola s materskou školou sv. Kríža
Petržalská 21, 06001 Kežmarok
42035724
2022229253
PaedDr. Pavol Krajči
052 456 5002
skola@zspetkk.edu.sk

2. Identifikácia predmetu zákazky:
Predmet zákazky
Plynový varný kotol
Univerzálny robot

Podrobný opis
objem 150 l, nepriamy ohrev,
odber: 20kW - plyn
kotlík 60 l, príkon 2,2 kW,
mlynček na mäso, strúhač
zeleniny, mlynček na mak

Kód CPV:
Predpokladaná hodnota zákazky:

Množstvo
2ks
1ks

39221000-7 Kuchynské vybavenie
14.500,00 EUR bez DPH

3. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar (kópiu).
4. Termíny:
Predloženie cenovej ponuky:
Osobné doručenie:
Otváranie obálok:
Oznámenie o výsledku:
Termín viazanosti ponúk:

15.04.2014 do 10,00 h
8,00 h – 15,00 h (posledný deň do 10,00 h)
15.04.2014
po vyhodnotení predložených ponúk
15.05.2014

5. Podmienky predloženia cenovej ponuky:
Cenová ponuka musí obsahovať:
 identifikáciu uchádzača,
1




opis predmetu zákazky,
uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar (kópiu).
cenovú kalkuláciu.

Cena v ponuke bude stanovená v zmysle Zákona č.18/1996Zb. o cenách ako cena
maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH.

6. Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky:
Miesto:
adresa uvedená v bode (1)
Spôsob:
Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne. Pri osobnom
odovzdaní bude uchádzačom vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ktoré
musí obsahovať miesto, dátum a čas prevzatia.
Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a
sídlo) a označenie: Súťaž – „Kuchynské zariadenie“ –Neotvárať. V prípade
neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky.
7. Kritérium hodnotenia:
Najnižšia cena v EUR s DPH, resp. cena celkom za celý predmet zákazky.
8. Ostatné informácie:
S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v zmysle obchodného zákonníka.
Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako
súčasť dokumentácie tejto zákazky.
V Kežmarku dňa 11.04.2014

PaedDr. Pavol Krajči
riaditeľ školy
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