
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice 
   
  Kontakt: 0911 169 317, email: gabsturova@szske.sk, kont.osoba: Ing. Anna Gabštúrová 

 

          Košice, 23.11.2020 

 

Vec: 

Vyžiadanie ponuky – stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) a prieskum trhu 
podľa §6 a §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov pre zabezpečenie dodania tovarov s názvom: „Laboratórny spotrebný 
materiál“.  

CPV - 33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o cenovú ponuku na stanovenie predpokladanej hodnoty 
zákazky na predmet zákazky s názvom Laboratórny spotrebný materiál, ktorú mienime 
zadať. Vaša ponuka je zároveň ponukou do súťaže na predmet zákazky, pokiaľ nebude 
prekročený finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie ponuky, v ktorej je uvedená 
špecifikácia požadovaného predmetu zákazky a ďalšie podmienky.   

 

 

 

S pozdravom, 

 

 

          Mgr. Eva Göblová
             riaditeľka školy 

 

Prílohy: 

- 1 x výzva 
- 1 x Príloha č.1 - Laboratórny spotrebný materiál 2020 
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Spis č.: 5-11/2020        Košice, 23.11.2020 

 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 
v zmysle postupu verejného obstarávateľa podľa §6 a §117 zákona č. 343/2015 o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Verejný obstarávateľ: 
  
Stredná zdravotnícka škola 
IČO:   00606766 
Adresa:  Moyzesova 17, 041 76 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovensko 
Kontakt. os.:  Ing. Anna Gabštúrová 
Telefón:  +421 55622 11 89 
Email:   gabsturova@szske.sk 
Mob.    +421 911 169 317 
 
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom:  
Laboratórny spotrebný materiál  

 
CPV - 33140000-3 Zdravotnícky spotrebný materiál 
 
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky:  
Druh a predpokladané množstvo je uvedený v prílohe.  
 
Dodacia lehota – ihneď, najneskôr do 31.12.2020.  
 
K výzve ďalej uvádzame:  
1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej 

kvality dodania tovarov podľa tejto výzvy.  
1.2 Cenu je potrebné uviesť v cenovej ponuke1) bez DPH a s DPH. 
1.3 Cena za jednotlivé položky predmetu zákazky nesmú presiahnuť sumu 1699€ s DPH. 
1.4 Náš požadovaný termín dodania tovarov je: ihneď najneskôr 31.12.2020. 
1.5 Ďalšie naše zmluvné podmienky ak sú, sú uvedené v prílohe tejto výzvy.  
1.6 Cenovú ponuku prosíme zaslať mailom na adresu gabsturova@szske.sk do: 30.11.2020 do 

12:00. 
1.7 Zmluva (Objednávka) na dodávku tovaru bude podpísaná s uchádzačom, ktorý bude mať 

najvýhodnejšiu cenovú ponuku, ktorá zároveň spĺňa technické požiadavky predmetu zákazky. Ak 
ponuka, ktorá má najlepšiu cenovú ponuku nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať 
neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto 
nedostatkov. Uprednostňujeme ponuky, ktoré budú zahŕňať všetky požadované predmety 
zákazky (alebo ich väčšinu). 

1.8 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 02.12.2020. 
1.9 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných prostriedkov nevybrať 

žiadneho uchádzača, resp. nepodpísať žiadnu zmluvu.  
1.10 Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu školy. 

Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný verejným obstarávateľom 
formou bezhotovostného platobného styku bez preddavku. Úhrada sa bude realizovať na 
základe faktúry s lehotou splatnosti 14 dní na základe priložených a potvrdených dodacích listov 
(preberacieho protokolu). 
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1.11 Hodnotenie ponúk:  
 na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena) bude identifikovaný úspešný 

uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ predloží objednávku (resp. podpíše s ním 
zmluvu).  

 


