
Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) 
zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
    Názov:  Stredná odborná škola podnikania 

    Sídlo:          Masarykova 24, 081 79 Prešov 

    IČO: 378 802 41 

    DIČ:  2021708678 

    Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

    Meno a priezvisko: Mgr. Eva Balaníková 

    Telefón:  051/77 33 413 

     e-mail:  sekretariat@sospodnik-po.vucpo.sk  

2. Predmet zákazky  
    2.1 Názov zákazky: „Dodávka zemného plynu“ 

    2.2 Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru 

    2.3 Typ zmluvy: Kúpna zmluva 

    2.4. Platnosť zmluvy: 01.01.2019 do 31.12.2019 

 

3. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky 

    3.1 Miesto dodania predmetu zákazky: SOŠ podnikania, Masarykova 24, 081 79  Prešov 

    3.2 Termín dodania predmetu zákazky: rok 2019  

    3.3 Spôsob dodania predmetu zákazky: priebežne 

 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah  

    4.1 Predmetom   zákazky je dodávka zemného plynu  pre   účely výroby tepla a teplej  vody    

          pre   odberné miesto SOŠ  podnikania,  Masarykova  24,  081 79   Prešov  pre  rok 2019 

          v rozsahu   uvedenom  v  prílohe  tejto  výzvy  pri dennom maximálnom množstve do      

         1000 m3. 
    4.2 Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie 

          predmetu obstarávania, ktorá tvorí prílohu výzvy. Z   dôvodu   značného   pohybu   cien    

          zemného   plynu,  je  stanovený  dátum na deň 05.11.2018, ku ktorému má byť ocenený  

          predmet obstarávania. 

           

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 35 000 €. 

 

7. Predkladanie cenových ponúk 

    7.1 Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. 

    7.3 Lehota na predloženie cenových ponúk: do....09.11.2018......... do .....14:00......... hod. 

    7.4 Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označujú 

          sa názvom zákazky a ďalej sa uvádza NEOTVÁRAŤ. 

    7.5 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: 

          Stredná odborná škola podnikania 

          Masarykova 24  

          081 79  Prešov 

       V prípade, že uchádzač  predloží  ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci  

       je   termín doručenia ponuky  verejnému  obstarávateľovi. V prípade  osobného doručenia  

       uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariát školy. 
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8. Lehota viazanosti ponuky  

    8.1 Cenová ponuka zostáva platná do 31.12.2018. 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky 

    9.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezho- 

          tovostného platobného styku. 

    9.2 Zálohy budú poskytované mesačne vo výške 80 % predpokladanej hodnoty. 

    9.3 Fakturácia – faktúra za dodávku plynu bude vystavená raz mesačne, na základe stavu  

          meradla k poslednému dňu predošlého kalendárneho mesiaca.  

 

10. Podmienky účasti uchádzačov 

      10.1 Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky vydaný  

              Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 

 

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

      11.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. Úspešným uchádzačom bude ten  

  uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu predmetu obstarávania s DPH.  

 

12. Obsah ponuky 

      12.1 Ponuka musí obsahovať: 

              - ocenenie predmetu obstarávania v súlade s prílohou, 

              - doklad podľa bodu 10.  

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

       13.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení  

               s výsledkom  vyhodnotenia. 

       13.2 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 

       13.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný   

               obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.  

       13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje práva neprijať ani jednu ponuku z predložených 

               ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa 

               alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  

       13.5 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 

               ponuky znáša výhrade uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstaráva- 

               teľovi. 

 

 

V Prešove dňa 16.10.2018 

 

Spracovala: Mgr. Eva Balaníková   podpis: ........................................ 

 

Schválil: Ing. Stanislav Kuchta, MBA  podpis: ........................................ 

 

 
 

 

 

 

 

 



Tabuľka k výzve na predloženie cenovej ponuky 

 

Cenová ponuka 
 

 

Názov zákazky: „Dodávka zemného plynu“ 

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 

Názov spoločnosti:  

Adresa:  

PSČ, Mesto:  

Kontaktná osoba:  

Tel.:  

Mail.:  

IČO:  

DIČ:  

Predpokladaná doba 

dodania: 

Rok 2019 

 

 

 

P. 

č. 

Predmet obstarávania MJ Počet 

MJ za 

rok 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

Cena 

celkom 

bez DPH 

Cena 

celkom 

s DPH 

1. Dodávka zemného plynu vrátane 

služieb súvisiacich s distribúciou, 

služieb súvisiacich s prepravou 

a vrátane spotrebnej dane.    

 

MWh   860    

Cena celkom 

 

   

 

 

Dátum: ................................................... 

 

Podpis uchádzača: ................................. 
 

 


