
VÝZVA  
na predloženie cenovej ponuky  

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 
zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 

„Notebooky a tašky na notebooky“ 

CPV: 30213100-6 Prenosný počítač, 30237270-2 Puzdrá na prenosné počítače  
_________________________________________________________________________ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :   
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, 041 37  Košice 
IČO : 00606758  
Telefón : 055/6224122, 0907 944 713  
e-mail : ekonom@kukucinka.sk 

kontaktná osoba : Ing. Martina Lazarovská Poláčková  

 

2. Miesto dodania predmetu zákazky : Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice  

 

3. Typ zmluvy : objednávka  

 

4. Komplexnosť dodávky : - 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky : max. 14.198,54 € bez DPH vrátane dopravy  

 

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky : 08.12.2020 – 28.01.2021  

 
7. Stručný opis zákazky : 17 ks notebookov  

        17 ks taška na notebook  

8. Podmienky účasti :  
Spôsobilosť na danú prácu, zaslanie ponuky e-mailom do lehoty na predkladanie ponúk. 

 

9. Lehota povinnej obhliadky: - 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk : 03.12.2020 do 13.00 hod.   

 

11. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk : -  

 
12. Podmienky otvárania ponúk : -- 

 

13. Podmienky financovania : financované z rozpočtu školy 

 

14. Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia ponuka  

 

15. Ďalšie informácie :  

- Technické požiadavky na uvedený predmet zákazky sú uvedené v prílohe. 

- Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá 

predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar 

alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto 

skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač 

zapísaný. 
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- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  ukončiť proces verejného obstarávania bez 

vystavenia objednávky, ak ponúknutá suma za požadovanú službu presiahne finančný limit 

schválený pre zaobstaranie uvedenej zákazky.  

- Predpokladaný termín oznámenia výsledku je : 03.12.2020 po 14.00 hod. na e-mailovú 

adresu uchádzača. 

 

 

 

 

V Košiciach dňa 30.11.2020    PhDr. Anna Hencovská, MBA 

          riaditeľka SZŠ, Kukučínova 40, Košice 

     

 

 

 

 

 


