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Vaše číslo: / zo dňa   Naše číslo:  Vybavuje   Dátum:  

    / X / 2018 Lavičková  3. 10. 2018 

 

Vec: Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky 

 

Predmet obstarávania: obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov podľa 

priloženej prílohy (materiál na tvorivé dielna podľa Zml. č. 18-110-01109) 

 

Verejný obstarávateľ: Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 

986 01 Fiľakovo, IČO: 37833651 DIČ 2021671487   e- mail zusfilakovo@gmail.com web: 

www.zusfilakovo.sk tel: 047/43 819 26 v zastúpení riaditeľom PhDr. Zoranom Ardamicom, PhD.  si 

vyhradzuje právo niektoré položky neobstarať.  

 

Termín predloženia cenovej ponuky: 17. 10. 2018 do 12,00 hod. 

Ponuku zasielajte poštou na adresu Základná umelecká škola - Művészeti Alapiskola, 

Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo 

Zásielku označte „VO – materiál na tvorivé dielne - neotvárať“. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky 

=1400,- € s DPH 

 

Obsah ponuky:  

- cenová ponuka, vrátane dodávky tovaru do sídla školy (príloha č. 1 žiadosti o predloženie 

cenovej ponuky)  

 

Výsledkom výzvy/prieskumu bude 
Vyhotovenie objednávky/uzatvorenie  zmluvy  na predmet zákazky 

 

Vyhodnotenie ponúk:  

- 17.10.2018 o 12,30 hod. na adrese verejného obstarávateľa Základná umelecká škola - 

Művészeti Alapiskola, Záhradnícka 2a, 986 01 Fiľakovo, Zborovňa. 

Cenové ponuky spĺňajúce všetky požiadavky uvedené v tejto výzve budú vyhodnotené na 

základe kritéria, ktorým je najnižšia cena s DPH. Ponuka s najnižšou konečnou cenou bude 

vyhodnotená ako úspešná, cenové ponuky s cenami vyššími budú vyhodnotené ako 

neúspešné.  

 

Kritériá na hodnotenie:  

Najnižšia cena  s DPH vrátane jeho dodania na adresu obstarávateľa. 
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- cena za materiál vrátane jeho dodania na adresu onstarávateľa,  

Do cenovej ponuky zahrňte len druhy tovarov uvedené v prílohe, v prípade predloženia 

cenníkov obsahujúcich všetky Vami dodávané druhy tovarov tieto nebudú akceptované.  

Ponuku vypracujte podľa slepého rozpočtu bez DPH, vrátane DPH. V ponuke rozpíšte podľa 

jednotlivých položiek tovarov mernú jednotku, v ktorej sú dodávané, a obsah mernej jednotky 

(napr. 1 sada = 100 ks, 1 rolka=100 bm a pod.) s prepočítanou cenou na najnižšiu jednotku. 

ZUŠ-MAI nie je platcom DPH. 

 

Lehota na obstaranie tovaru/tvrania zmluvy:  

- najneskôr do: 29. 10. 2018. 

 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení nie je 

možné podať námietky 

- Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk, prípadne informácií získaných 

prieskumom trhu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote do 7 pracovných dní 

od vyhodnotenia. Úspešnému  uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 

- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo úspešný uchádzač 

odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať na uzavretie 

zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne ako ďalší v poradí. 

- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

a) ak nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených  verejným 

obstarávateľom, 

c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania. 

 

Platobné podmienky: 

na základe Zmluvy (v prípade objednávky nad 1000,- eur od jedného dodávateľa) a 

čiastkových faktúr vystavených po každom dodaní tovaru. 

 
 

 

 

 

 

PhDr. Zoran Ardamica, PhD. 

riaditeľ  

 

Príloha 1x Slepý rozpočet (príloha č.1) 
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