
V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a článku Ekonomickej  Smernice o finančnom riadení školy  a školských 
zariadení  na dodanie tovaru/poskytnutie služieb/uskutočnenie stavebných 

prác s názvom  „čistiace potreby“. 
  

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza s vyučovacím jazykom 

maďarským  – Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda                        

Sídlo:  930 02 Orechová Potôň, Hlavná ulica č. 193                         

IČO: 36086606                           

Telefón: 031 5543328                     

Fax: 031 5543328                           

Kontaktná osoba:  Mgr. Anikó Fekete, riaditeľka školy    (tel. 0907037838)  

e-mail: zsorechovapoton@centrum.sk                           

  

Miesto dodania predmetu zákazky: budova základnej prípadne materskej školy na základe písomnej 

alebo telefonickej objednávky. 

Typ zmluvy: rámcová zmluva o obchodnej spolupráci na roky 2015 –2018. 

Komplexnosť dodávky: v prípade neúplnosti dodávky   fakturácia iba podľa skutočne prijatých 

tovarov.                                                                                                         

Variantné riešenie: objednaný tovar alebo ekvivalent. 

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: priebežne podľa písomnej alebo telefonickej 

objednávky. 

Stručný opis zákazky: dodávka čistiacich potrieb na základe telefonickej objednávky a dodávka tovaru 

do 5 kalendárnych dní od prijatia objednávky odberateľovi na miesto sídla. 

Slovník spoločného obstarávania: hlavný a doplnkový slovník ako príloha k Nariadeniu ES č. 213/2008 

z 28. 11. 2007 (CPV kódy). 

Podmienky účasti: dodávateľ osobne dováža tovar na miesto sídla dodávateľa. 

Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: - - - 

Lehota na predkladanie ponúk: počas  zverejnenia výzvy v profile verejného obstarávateľa. 

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 15. 12. 2014 o 8,00 hod. 

Podmienky otvárania ponúk: v prítomnosti 3-člennej  komisie pre verejné obstarávanie. 

Podmienky financovania: platba prevodným príkazom po obdržaní tovaru, v splatnosti faktúry v lehote 

10 -14 dní, bez platenia  preddavku. 

Kritériá na hodnotenie ponúk: dovoz tovaru na miesto sídla odberateľa, vynáška na 1. poschodie 

budovy verejného obstarávateľa, najnižšia cena tovaru, kvalita tovaru, dodávka väčšinou slovenských  

výrobkov, v prípade reklamácie osobný odber a výmena tovaru. 

Ďalšie informácie: zoznam najčastejšie používaných čistiacich potrieb je súčasťou výzvy ako príloha č. 2. 

Príloha je povinná  súčasť cenovej ponuky, cenové ponuky bez prílohy budú vyradené. 

  

                                                                                                                                    

V Orechovej Potôni, dňa 10. 12. 2014 

                                                                                                    

                               Mgr. Anikó Fekete 

                                 riaditeľka  školy 


