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Výzva 

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 niektorých zákonov 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

  

Názov organizácie:  Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury 

Sídlo organizácie:  Kalinčiakova 24, 917 01  Trnava 

Zastúpený:  PhDr. Mária Marková, PhD. 

IČO:  31825451 

DIČ: 2021177213 

Kontaktná osoba:  Ing. Andrea Bunčeková  

Telefón:  033/5545173 

e-mail:  buncekova@pasa.sk 

 

2. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury, Kalinčiakova 24, 917 01  Trnava 

 

3. Predmet obstarávania a stručný opis zákazky:  

Predmetom verejného obstarávania je kancelársky nábytok podľa nasledujúcej špecifikácie. 

 

Názov Počet ks 

Stôl pracovný 105/60/75  5  

Stôl pracovný 120/60/75  1  

Stôl pracovný 120/60/82 + mriežka 1  

Zásuvkový kontajner 40/55/62 7 

Skrinka závesná 2-dverová 110/70/35 5 

Skrinka závesná 2-dverová 95/70/35 2 

 

Prevedenie: buk 

 

4. Termín dodania zákazky:  

 Do 1 mesiaca od zadania objednávky. 

  

5. Hodnota zákazky:  

Cena za dodanie tovaru musí obsahovať všetky náklady uchádzača, t.j. vrátane dopravy 

a montáže. Cena za dodanie tovaru musí byť stanovená v štruktúre cena bez DPH a cena 

s DPH. Ak uchádzač nie je platca DPH, musí túto skutočnosť uviesť. 

 

6. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet obstarávania. Spôsob na preukázanie 

oprávnenia je aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra alebo potvrdenie 

o zapísaní v príslušnom profesijnom zozname (postačuje aj neoverená fotokópia alebo výpis 

z internetovej stránky).  
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7. Podmienky dodania:  

 Komplexnosť dodávky podľa objednávky a aktuálnej špecifikácie.  

 

8. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov obstarávateľa. Platba za plnenie sa 

bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po dodaní a prebratí tovaru. 

 

9. Termín a miesto predloženia ponuky:  

Doručiť do 26.3.2014 do 12.00 hod. na e-mailovú adresu: buncekova@pasa.sk. Ponuky po  

predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie je zmena alebo 

doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri 

vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.  

 

10. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 

Do 10.4.2014 

 

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. 

  

12. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 

výzve 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené 

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania 

- nebude predložená ani jedna ponuka 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 

V Trnave, dňa 19.3.2014  

 

 PhDr. Mária Marková, PhD. 

 riaditeľka školy  
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