
V  Ý  Z  V  A 

NA PREDLOŢENIE PONUKY 

 
Zadávanie zákazky 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. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávania 

 

Názov organizácie:                         Školská jedáleň  

Adresa organizácie:                        Sídlisko II. 1336 

IČO:                                                 37873482 

Krajina:                                           Slovenská republika 

Adresa profilu verejného obst.       https://sites.google.com/site/jedalensidlisko2/  

Kontaktné miesto:                           Školská jedáleň Sídlisko II. 1336, 

                                                          093 01 Vranov nad Topľou 

Kontaktná osoba:                            Katarína Hudáková 

Telefón:                                            057/4422953, 0918/670571 

E-mail:                                             sjsidlisko2@gmail.com 

Ďalšie informácie môţete získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode 

výzvy. 

 

2. Opis predmetu zákazky 

 

Názov zákazky:                               Opravy a údrţba kuchynského zariadenia a elektrických 

                                                          spotrebičov 

Druh zákazky:                                 služba 

Miesto uskutočnenia dodávky:      Školská jedáleň Sídlisko II. 1336, Vranov n/T 

Opis zákazky:                                  Predmetom zákazky je oprava kuchynského zariadenia v 

školskej jedálni Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou  . Jedná sa o opravy konvektomatov, 

elektrických pecí,  umývačiek riadu, elektrických paniev, elektrických rúr, robotov, fritéz 

a ostatných elektrických spotrebičov. 

                                                             

3. Administratívne informácie 

 

Moţnosť predloţenia ponuky:        Iba na celý predmet zákazky 

Povoľuje sa predloţenie variant- 

ných riešení:                                      Nie 

Jazyk ponuky:                                   Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

Predpokladaná hodnota zákazky:   10 000 €  bez DPH 

Lehota na predkladanie ponúk:      do 17.02.2015. 

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode 1. tejto výzvy. Na obálku 

uviesť „Neotvárať – prieskum trhu – Oprava kuchynského zariadenia„ 

Lehota viazanosti ponúk:                  do 15.5.2015 

 

4. Obsah ponuky 

Predložená ponuka musí obsahovať_ 

-  návrh na plnenie kritéria 

 

5. Kritéria vyhodnotenia ponúk 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena bez DPH 

https://sites.google.com/site/jedalensidlisko2/


V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie 

 

6. Obchodné podmienky 

 

Doba dodania predmetu zákazky: do 15.02.2020. 

Obchodné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu ŠJ Sídlisko II. Vlastná platba bude realizovaná 

formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného 

poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Verejný 

obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

Dátum začiatku prieskumu trhu: 02.02.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Katarína Hudáková 

                                                                                                   riaditeľka 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMÁCIA  O ZADAVÁNI  ZÁKAZKY 

na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby 

/§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov/ 

 

1. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA 

 

 

Úradný názov: Školská jedáleň 

Poštová adresa: Sídlisko II. 1336 

Mesto/obec: Vranov nad Topľou                           PSČ:        093 01 

IČO: 37873482 

Kontaktná osoba: Katarína Hudáková 

E-mail: sjsidlisko2@gmail.com                     Telefón:   0918 670 571 

 

 

1. ZADÁVANÁ  ZÁKAZKA 

 

 

2. INFORMAČNÁ  POVINNOSŤ 

 

Doplňujúce informácie 
(ak je to potrebné) 

 

Postup pri zadávaní zákazky                    prieskum trhu 

Plánovaný dátum zadávania 
zákazky: 

02.02.2015 

Dátum uverejnenia tejto 
informácie: 

02.02.2015 

 

 

 

 

 

Predmet obstarávania 

(názov pridelený zákazke) 

 

Opravy a údržba kuchynského zariadenia  

a elektrických spotrebičov 

Predpokladaná hodnota zákazky Do 10 000 € bez DPH 

mailto:sjsidlisko2@gmail.com

