
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 
V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Úradný názov Základná škola  

Poštová adresa P. Mudroňa 3 

Mesto Martin   PSČ   036 01 

IČO 37811924 

Kontaktná osoba Mgr. Jozef Krížo 

e-mail riaditel@zsmudrona.sk 043/4230059 

 

 

1. NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA – ZÁKAZKY 

 

Prvky športovo rekreačného cvičenia Fitness trať 
 

Opis predmetu obstarávania: prvky športovo rekreačného cvičenia ( exteriér ZŠ ) vrátane 

certifikátu o overení typu športovo-rekreačného zariadenia podľa zákona 264/1999 Z.z. v znení 

neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 349/2010 Z.z. 

 

2. MIESTO PLNENIA ZÁKAZKY 

Základná škola , Ul. P. Mudroňa 3, Martin 

 

3. CENA: do 3000 € s DPH 

Cenu uvádzajte v EUR bez DPH, DPH, v EUR vrátane DPH. Cena musí byť uvedená ako 

konečná za celú zákazku, vrátane dopravy a všetkých ostatných nákladov súvisiacich 

s realizáciou predmetu plnenia.. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú 

cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke. Ceny 

musia byť stanovené podľa zákona NRSR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 

Z.z. o cenách. 

 

4. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH za dodanie kompletného 

predmetu zákazky, certifikát o overení typu športovo-rekreačného zariadenia podľa zákona 

264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády č. 349/2010 Z.z. 

 

 

5. KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH OBSAHOVEJ STRÁNKY PREDMETU ZÁKAZKY:  

Miroslava Pavlišová, 043/4230059 

 

6. UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK. 

14.7.2014 do 15.00 hodiny 

 

Cenová ponuka musí byť doručená e-mailom na adresu:  office@zsmudrona.sk, prípadne písomne 

prostredníctvom pošty, alebo osobne na miesto plnenia.  Neúplná ponuka nebude hodnotená. 

 

OSTATNÉ PODMIENKY  

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Uchádzač súhlasí 

s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom. 

 

Dátum zverejnenia na webovej stránke školy: 03.07. 2014 

mailto:office@zsmudrona.sk

