
 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Obchodné meno záujemcu 
 
 
 
Váš list značky / zo dňa             Naša značka                 Vybavuje / tel.                                 Košice    
                                            REK000933/2019/UVO-003 Ing. Koľveková/055 234 1582  23.07.2019 
 
 
Vec :  
Výzva na predkladanie cenovej ponuky/Výzva na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky - zaslanie 
 
      Verejný obstarávateľ, ktorým je Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v súlade s § 117 a § 6 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás týmto  
vyzýva na predloženie cenovej ponuky na: 
 
1.) Názov predmetu zákazky:  „Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb“ 

 
2.) Opis predmetu zákazky: 

   Predmetom zákazky je výroba, montáž a dodanie laboratórneho nábytku  na určené miesto dodania    
   uvedené vo výzve a v rámcovej dohode, na základe čiastkových objednávok.    

         Bližšia špecifikácia je definovaná v priloženom návrhu rámcovej dohody v Prílohe č. 1 

 
3.) Kód CPV: 

39180000-7 Laboratórny nábytok  
 

4.) Spôsob predkladania cenových ponúk: 
e-mailom na adresu: maria.kolvekova@upjs.sk 
 
 

5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
 
                                 najneskôr do 07.08.2019  do 12:00 hodiny 

 
6.) Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH: 50 327, 70 
 
7.) Miesto dodania:  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jej fakulty a pracoviská bližšie definované 
v čiastkových objednávkach 

 
8.) Obsah cenovej ponuky: 

8.1 Podmienky účasti:  
8.1.1 aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu v rozsahu predmetu 

zákazky - kópiu dokladu, 
8.1.2 čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní  

8.2 Ďalšie doklady a dokumenty: 
8.2.1. ocenený zoznam položiek spracovaný podľa prílohy k tejto výzve s uvedením 

jednotkových cien v € bez DPH,  ako aj celkovej ceny za celú zákazku v € aj bez DPH 
ako aj s DPH 

8.2.2. návrh zmluvy  
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9.) Obhliadka miesta: Nie je potrebná. 
 
10.) Termín zadania zákazky: Po uzatvorení rámcovej dohody. 

 
 

11.) Lehota dodania predmetu zákazky: Podľa objednávok. 
 
12.) Uzavretie zmluvy:  

áno – rámcová dohoda uzatvorená na 24 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, resp. do 
vyčerpania finančného limitu rámcovej dohody 
 

13.) Kritérium na hodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšie ponuka podľa: 
       najnižšej ceny. 
 
c) Informácia o vyhodnotení ponúk: 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 
obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie 
rámcovú dohodu v zmysle predloženej cenovej ponuky.  
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, že 
neuspel. 
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na 
úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky (resp.: obhliadkou). 
 

d) Spôsob financovania: 
Vlastné zdroje, dotácie zo ŠR 
 

e) Pracovník poverený zadávaním zákazky: 
Ing. Mária Koľveková, tel. č.055 234 1582 

                                                                                             
                            v. r. 

                                                                                                   RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.  
                         kvestor 
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