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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: Obchodná akadémia 

Sídlo: Daxnerova 88, 093 35 Vranov nad Topľou 

IČO: 00 162 230 

DIČ: 2020628753 

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Meno a priezvisko:  Anna Tabaková 

Telefón:  057/ 4464692 

e-mail: sekretariat@oa-vt.vucpo.sk 

 

2. Predmet zákazky 

 

2.1. Názov zákazky:  „Zriadenie optickej siete“ 

2.2. Druh zákazky:  Zákazka na dodanie tovaru a služieb s tým spojených  

2.3. Typ zmluvy: Objednávka 

 

3. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky 

 

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky:  Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad 

Topľou 

3.2. Termín dodania predmetu zákazky: do 31. 12. 2020 

 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

 

Predmetom zákazky je obstaranie tovaru a služieb s názvom: “ Zriadenie optickej siete ”. 

Prvou časťou tejto zákazky je inštalácia a  konfigurácia bezpečnosti optickej siete. 

Druhou časťou je inštalácia a konfigurácia aktívnej infraštruktúry optickej siete.  

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 8.000,00 € 

 

 

6. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponúk 

 

a) Lehota na predkladanie ponúk:  25. 09. 2020 do 13.00 h. 

b) Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku  v mene EUR. 

c) Cenová  ponuka predmetu  zákazky,  ktorá  zahŕňa   aj dovoz   a  vyloženie predmetu  

zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky. 
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d) Cenové ponuky je potrebné navrhnúť a  predložiť až po obhliadke a  zhodnotení 

skutočného stavu. 

e) Cenové ponuky je možné predložiť elektronicky na e-mailovú adresu 

sekretariat@oa-vt.vucpo.sk, (v prípade predloženia ponuky mailom sa požaduje aby 

bola cenová ponuka nascanovaná a podpísaná zo strany uchádzača), alebo doručenie 

poštou, kuriérom alebo osobne na adresu: Obchodná akadémia, Daxnerova 88, 093 

35 Vranov nad Topľou. 

 

V prípade predloženia ponuky poštou, kuriérom alebo osobne, uchádzač predkladá svoju 

cenovú ponuku v uzatvorenej nepriehľadnej obálke z označením : “Zriadenie optickej 

siete” – súťaž – NEOTVÁRAŤ.” 

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

 je   termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi nie termín podania zásielky  na 

 pošte. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do  podateľne školy. 

 

 

7. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

 

Najnižšia celková konečná cena vrátane DPH v EUR za celý predmet zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie uchádzačov: od najnižšej 

celkovej ceny (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu (najvyššie 

poradie určené podľa počtu doručených ponúk) Úspešným uchádzačom sa stane ten 

uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a zároveň predloží ponuku s najnižšou celkovou 

cenou. 

 

 

8. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

 

a) Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka. 

b) Všetky  výdavky  spojené  s  prípravou,  predložením  dokladov a predložením 

cenovej  ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku  voči verejnému 

obstarávateľovi. 

 

 

Dátum zverejnenia tejto Výzvy na predkladanie ponúk:  18. 09. 2020 

 

Vo Vranove nad Topľou, dňa:  18. 09. 2020     

    
                                        
    
                                                                                                     
……..........................................       

                                                                                                  Ing. Mária Chrapeková 

                                                                                                        riaditeľka školy 


