
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU)
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov a sídlo:  GYMNÁZIUM
Adresa:                         Metodova 2, 821 08 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
IČO:                              42262488

Kontaktné miesto:  GYMNÁZIUM
                               Metodova 2, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba:   Ing. Zuzana Vaterková

Telefón: +421 2 50102411
e-mail: o  ffice@gmet.sk 

Názov predmetu zákazky:  
Čistiace prostriedky

Druh zákazky: Tovar
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.  
Hlavné miesto poskytovania služieb: GYMNÁZIUM
Metodova 2, 821 08 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky:
Maximálna predpokladaná hodnota zákazky je < 5 000,- Eur bez DPH 

Opis predmetu zákazky:
Čistiace prostriedky 

Lehota na predkladanie ponúk: 18.2.2014 do 15.00 hod. 
Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo v písomnej 
forme na adresu školy v lehote na predkladanie ponúk. 

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

Doklad o oprávnení predávať a dodávať čistiace prostriedky (výpis z obchodného registra, živnostenské
oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa

osobitných predpisov )  . 

mailto:jan.sipos@minv.sk


Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmetu zákazky.

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:  
NIE.

Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka (zmluva) na obstaranie čistiacich prostriedkov (dodanie
tovaru 21.2.2014). 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie

ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

V Bratislave, 14.2. 2014

                     .................................

                                                                                 Ing. Zuzana Vaterková

                                                                                    riaditeľka  školy


