
PRIESKUM TRHU  

za účelom uzavretia Zmluvy o dielo na rok 2015 

 
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 Ul. P. Mudroňa 3 

Mesto Martin   PSČ   036 01 

IČO 37811924 

Kontaktná osoba Bc. Miroslava Pavlišová 

e-mail office@zsmudrona.sk 043/4230059 

 

1. NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA – ZÁKAZKY 

Kuchynská linka na mieru ( 3 ks) 

 

 

1. časť kuchynskej linky - horné skrinky zatvorené 50x50 cm – 2ks 

- spodná časť skrinka so zásuvkami 50x50 – 2ks (spolu 200 cm)  

 

2. časť kuchynskej  linky – horné skrinky zatvorené 50 cm- 1 ks, 50x50 cm – 1ks 

- spodná časť – umývačka riadu s povrchovou doskou na mieru 50 cm , 50x50 cm 

skrinka  zatvorená – 1 ks 

 

3. časť kuchynskej linky – horná skrinka 40 cm – 1ks, polica (digestor , zakúpený) 

60 cm – 2ks, skrinka zatvorená 50 cm – 2ks 

- spodná časť – skrinka zo zásuvkami 40 cm -  1ks, skrinka so zásuvkami 50 cm – 

2ks, (vstavaná rúra 60 cm – 2ks zakúpené) 

 

Do ceny zahrnúť povrchovú dosku na všetky tri časti (200cm, 150 cm, 260 cm), 

granitový drez 1ks, obklad zadnej časti linky (drevotrieska). 

 

 (Prílohou Prieskumu trhu je nákres s požadovanými údajmi kuchynskej linky). 

 

2. MIESTO PLNENIA ZÁKAZKY 

Základná škola , Ul. P. Mudroňa3 , 036 01 Martin 

 

3. CENA 

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

uvedená ako konečná za celú zákazku), vrátane dopravy, montáže kuchynskej 

linky 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. PLATOBNÉ PODMIENKY 

Splatnosť faktúry je 30 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na realizáciu predmetu plnenia. 



 

 

5. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK 

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

kompletného predmetu zákazky. 

 

6. REALIZÁCIA:  júl 2015 

 

7. KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH OBSAHOVEJ STRÁNKY PREDMETU 

ZÁKAZKY:  Miroslava Pavlišová, 043/4230059 

 

8. UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK. 

29.5.2015 do 12.00 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. 

 

 

9. OSTATNÉ PODMIENKY  

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom. 

 

 

Dátum zverejnenia na webovej stránke školy: 4.5. 2015 
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