
Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda 

Lipová 115, 04941 Krásnohorské Podhradie 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU) 
 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Základná škola s materskou školou 

Sídlo organizácie: Lipová 115, 049 41 Krásnohorské Podhradie 

IČO: 35562447 

DIČ: 2021864570 

Bankové spojenie: VÚB Číslo účtu: 1879757353/0200 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

Meno a priezvisko: Mgr. Agnesa Stupáková 

Telefón: 058/7343031 

E-mail: zslipkraspod@zslipkraspod.edu.sk 

 

Názov predmetu zákazky: Učebnice Anglického jazyka 

Druh zákazky: tovar 

Predpokladaná hodnota zákazky: 11€ na žiaka 

Opis predmetu zákazky: Nákup učebníc Anglického jazyka podľa prílohy č. 1 

Lehota na predkladanie ponúk: 1.9.2015 do 12.00 hod 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH 

za celý predmet zákazky. 

Podmienky financovania:  

 Predmet zákazky bude financovaný formou bežných výdavkov. 

 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou (fakturovaním). 

 Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia. 

Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar (napr. 

výpis z Obchodného registra, výpis zo Živnostenského registra a pod.) uvedený v opise 

predmetu zákazky. 

Obsah ponuky: 

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 Identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a 

funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, telefónne číslo, faxové číslo, meno a priezvisko 

kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, e-mailovú adresu). 

 Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa § 26 ods. 2 písm. e) ZVO alebo 

potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v zmysle § 

128 ZVO. 

mailto:zslipkraspod@zslipkraspod.edu.sk


 Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné 

poistenie, sociálne poistenie a príspevok na starobné dôchodkové sporenie a nemá 

evidované daňové nedoplatky. 

 Návrh ceny v EUR s DPH za jednotlivé položky v priloženej tabuľke, ktorá tvorí prílohu č. 1 

tejto výzvy na súťaž. 

Miesto predkladania ponúk: 

 Ponuky musia byť doručené 

o písomne prostredníctvom pošty, 

o osobne na miesto predkladania návrhov, 

o e-mailom na adresu: zslipkraspod@zslipkraspod.edu.sk . 

 Neúplný návrh nebude hodnotený. 

 Adresa verejného obstarávateľa pre doručenie ponúk: 

Základná škola s materskou školou , Lipová 115 , 049 41 Krásnohorské Podhradie 

 Dátum zverejnenie tejto výzvy v profile http://www.zslipkraspod.6f.sk/ : 24. 08. 2015 

Ostatné: 

Zákazka bude realizovaná formou objednávky u úspešného uchádzača. 

 

Mgr. Agnesa Stupáková 

riaditeľ školy 

  



Príloha 1 – Zoznam učebníc 

Názov Množstvo Jednotková cena Cena Spolu 

Family and Friends 1 Class Book 12 
 

 

Family and Friends 2 Class Book 14 
 

 

Spolu: 
  


