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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka s limitom do 20

Podľa §100 až §102 zákona č
niektorých zákonov v

„ Inštalácia a
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávate
Názov:   Stredná 
Sídlo:   Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava
Zastúpený:  Ing. 
Bankové spojenie: OTP Ba
Číslo účtu:  8249003/5200
IČO:   17053871
DIČ:   2020878585
 

2. Typ zmluvy: 
Objednávka 
 

3. Miesto a termín dodania
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava, termín 
 

4. Predmet zákazky: 
Inštalácia telefónnej siete
 
4.1.Podrobný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je rozšírenie a
školy – prepojenie klapiek s
ústredne a vrátnice s
o náročnejšiu zákazku so špecifickými požiadavkami je pravdepodobne 
nevyhnutná obhliadka budovy aj s
 

5. Podmienky účasti: 
Verejného obstarávania sa môže zú
tovar a dodrží termíny.
 

STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA

821 08  BRATISLAVA 2,  SVÄTOPLUKOVA 2                    
   

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
limitom do 20 000 € bez DPH, tzv. zákazka s „nízkou hodnotou“

 
102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
na dodanie služby 

 
 

Inštalácia a rozšírenie existujúcej telefónnej siete“ 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Stredná odborná škola 
Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava 
Ing. Ľubica Hegerová, riaditeľka 
OTP Banka Slovensko 
8249003/5200 
17053871 
2020878585 

termín dodania: 
Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava, termín marec 2014

Inštalácia telefónnej siete 

Podrobný opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je rozšírenie a inštalácia existujúcej telefónnej siete v

e klapiek s ich očíslovaním podľa zadania školy, prepojenie 
vrátnice s linkami v škole a prepájanie hovorov. Keďže ide 

nejšiu zákazku so špecifickými požiadavkami je pravdepodobne 
nevyhnutná obhliadka budovy aj s konzultáciou a vyjasnením si požiadaviek.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto je oprávnený dodáva
dodrží termíny. 
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s „nízkou hodnotou“ 

zmene a doplnení  

 

marec 2014. 

inštalácia existujúcej telefónnej siete v budove 
a zadania školy, prepojenie 

Keďže ide 
nejšiu zákazku so špecifickými požiadavkami je pravdepodobne 

si požiadaviek. 

 ten, kto je oprávnený dodávať požadovaný 



6. Hodnota zákazky bez DPH: 
Nie je stanovená, cenová ponuka sa vyhodnotí na základe uskutočniteľnosti 
požiadaviek zadávateľa. 
 

7. Variantné riešenia: 
Pripúšťa sa najvhodnejšie riešenie.. 
 

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Marec 2014. 
 

9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 
Dňa 28.02.2014, cenová ponuka bude obsahovať cenu bez DPH. 
 

10. Zdroj finan čných prostriedkov a podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov obstarávateľa. Lehota 
splatnosti faktúry je 10 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu 
poskytuje do výšky ceny použitého materiálu. 
 

11. Kritériá hodnotenia ponúk: 
1. Najnižšia cena v Eur bez DPH, dodržanie termínov. 
 

12. Kontaktná osoba: 
Ing. Michal Grožaj,  
email: grozaj@beautycare-study.sk,  
mob.: 0911 453 653 
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