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VEC: Žiadosť o zaslanie ponuky
Týmto by sme Vás v prípade záujmu radi požiadali o zaslanie cenovej ponuky na
dodávku tovaru – pracovné odevy pre študentov SŠ. V prílohe zasielame podrobnú špecifikáciu
tovaru aj s konkrétnymi podmienkami VO prieskumom trhu.

S pozdravom,

............................................................
Mgr. Jozef ZANOVIT, riaditeľ SŠ
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Príloha č. 1
Popis predmetu obstarávania: Pracovné odevy pre študentov SŠ.
Slovník obstarávania:
18110000-3 Pracovné odevy
18443340-1 Čiapky
1.
Súprava - pracovná blúza + nohavice – 100 súprav
- veľkosť č. 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
- modrá pre strojárske profesie
- určené pre študentov
- dlhý rukáv
- zapínanie: blúza: zapínanie na gombíky
nohavice: zapínanie na šnúrku
- s podtlačou SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN výška písmena 35mm, hrúbka 5-6mm
- potlač biela
Presné počty jednotlivých veľkostí nie je možné t.č. určiť.
2.
Pracovný plášť – 40 ks
- veľkosť č. 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
- modrý
- určené pre študentov
- dlhý rukáv
- zapínanie na gombíky
- s podtlačou SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN výška písmena 35mm, hrúbka 5-6mm
- potlač biela
Presné počty jednotlivých veľkostí nie je možné t.č. určiť.
3.
Čiapka – 140 ks
- veľkosť – regulácia pomocou plastu alebo suchým zipsom
- modrá
- so šiltom
- určené pre študentov
Cena:
Predpokladaná hodnota zákazky: cca 1860,00 € bez DPH.
Rozsah dodávky:
Dodávka v plnom rozsahu.
Dovoz tovaru do SŠ Martin.
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Cena tovaru:
Cena musí byť konečná a zahŕňať všetky manipulačné, servisné a iné náklady a poplatky spojené
s obstarávaným predmetom.

Popis produktu

pracovná blúza +
nohavice
Pracovný plášť
Čiapka

1
2
3

DPH v %

P.č.

Cena za
mernú
Merná
jednotku
jednotka
v € bez
DPH

Cena za
mernú
jednotku
v€ s
DPH

celkové množstvo

Cena musí byť stanovená v štruktúre:

súprava

100

ks

40

ks

140

Cena
Cena
spolu za spolu za
celkové celkové
množ. v množ. v
€ bez
€ s
DPH
DPH

Spolu

Cena za
mernú
Merná
Veľkosť
jednotku
jednotka
v € bez
DPH

P.č.

Popis produktu

1

Pracovná blúza + nohavice

2

Pracovný plášť

3

Čiapka

44
46
48
50
52
54
56
44
46
48
50
52
54
56

súprava

univerz.

ks

DPH v %

V prípade, že je cena za jednotlivé veľkosti rozdielna:
Cena za
mernú
jednotku
v€ s
DPH

ks
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Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Ponuky
žiadame zasielať elektronicky alebo prostredníctvom poštového doručenia na
nasledovné adresy:
Poštová adresa: Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin
E-mailová adresa: ssmt@vuczilina.sk
S pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby.
Termín pre doručenie ponúk:
Do termínu 9.5.2018 do 12 ,00hod.
Kritéria hodnotenia:
Výber na základe najnižšej ceny.
Spôsob vzniku záväzku:
Objednávka na dodanie tovaru.
Bližšie informácie ohľadom predmetu obstarávania : Ing. Libuša Kühnelová
Tel.: +0421 43/ 400 11 41
Emailová adresa: kuhnelova.ssmt@gmail.com
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Libuša Kühnelová
Tel.: +0421 43/ 400 11 41
Emailová adresa: kuhnelova.ssmt@gmail.com
V Martine, dňa 23.4.2018
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