
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
v súlade s § 9 odst. 9 zákona o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Stredná odborná škola , A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou ako verejný obstarávateľ 
v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje 
výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s malou hodnotou    pre daný predmet 
obstarávania. Pre vypracovanie ponuky uvádzame tieto údaje: 
 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
      Názov organizácie: Stredná odborná škola 

            Sídlo: A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou 
            IČO: 37946773 
            Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 
            Kontaktná osoba:  Mária Vancáková, ved. úseku TEČ 
            Telefón: 057/4463258 
            Elektronická pošta: vancakova@centrum.sk 
 

2. Predmet obstarávania: 
Svietidlá 
 

3. Opis predmetu obstarávania: 
voliteľné 3 rýchlosti, planetové uloženie nadstavcov, odnímateľná nerezová nádoba, 
total stop, ľahko vymeniteľné nástroje, bezpečnostné mikrospínače, objem nádoby 
24L, vo výbave metla, hák, miešač, nerezový kryt pracovného priestoru, hmotnosť: 
110 kg 
rozmer v cm: 56 x 57 x 91 v 
príkon: 0,565 kW 
napätie: 400V / 3N / 50Hz 

  
4. Typ zmluvy: objednávka 
 
5. Doba trvania zmluvy: do 15.11.2013 
 
6. Podmienky účasti – oprávnení uchádzači:  Uchádzač predloží doklad o oprávnení 

podnikať (aktuálny výpis z obchodného registra) 
 

7. Obsah ponuky – spôsob určenia ceny:  Uchádzač v ponuke uvedie cenu s DPH. 
 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia celková cena 
 

9.  Termín – lehota na predloženie ponúk, adresa a spôsob doručenia:  
Ponuku doručte v slovenskom jazyku  najneskôr do 04.11.2013 
 

10. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov:  
           Za súlad so zákonom č. 25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní v znení neskorších    
           predpisov zodpovedá: 
           Mária Vancáková, ved. úseku TEČ 
           Vo Vranove nad Topľou, dňa 24.10.2013 
                                                                                   Ing. Ľubomír Tóth - Riaditeľ SOŠ 

mailto:vancakova@centrum.sk

	VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
	v súlade s § 9 odst. 9 zákona o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
	Elektronická pošta: 1TUvancakova@centrum.skU1T
	Ing. Ľubomír Tóth - Riaditeľ SOŠ

