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1. Identifikačné údaje zadávateľa: 

Obchodné meno:     Stredná odborná škola polytechnická 

IČO:   

Adresa:   Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné  

Štatutárny orgán:  Ing. Anton Švelta 

Krajina:   Slovenská republika 

Kontaktná osoba: Viera Karasová 

Telefón:  +421 577767886 

  

2. Vymedzenie predmetu zákazky 

Plánovaný začiatok realizácie predmetu zákazky: apríl 2015.   

Plánované ukončenie realizácie predmetu zákazky: apríl 2015.  

 

Vymedzenie poskytnutia služby s názvom „Občerstvenie“ pre projekt: 

INOVÁCIA vzdelávacieho procesu v SOŠ polytechnickej v Humennom na 

základe požiadaviek trhu  práce“ s kódom ITMS 26110130498 

v nasledovnom zložení: 

 

Občerstvenie pre účastníkov súťaže. Minerálka, káva/čaj, chlebíčky. Cena bežná 

na trhu v danom čase a mieste.  

 

Predpokladaný počet osôb:                                                  50 

Predpokladaný počet minerálok:/ / 0,3dcl/                      200 

Predpokladaný počet káv / šálok/:                                       40 

Predpokladaný počet čaj / šálok/:                                      100 

Predpokladaný počet chlebíkov :                                       500 

 

3. Určenie spôsobu vyhodnotenia cenových ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia cena bez DPH. 

 

Potenciálny záujemca/oslovený uchádzač musí predložiť cenovú ponuku v zmysle 

vymedzenia predmetu zákazky a cenová ponuka musí byť komplexná. Zadávateľ 

vyhodnotí predložené ponuky na základe jediného kritéria, ktorým je najnižšia cena 

bez DPH. 

 

P R I E S K U M  T R H U 

 

Výzva na predloženie cenových ponúk 



 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“. 
 

 

 

4. Spôsob predloženia cenovej ponuky 

Oslovený uchádzač/potenciálny záujemca môže cenovú ponuku doručiť: 

prostredníctvom pošty, kuriéra, e-mailom, faxom resp. osobným doručením zo strany 

uchádzača.  V prípade doručenia cenovej ponuky elektronicky, cenová ponuka bude 

vo formáte Excel alebo Word alebo PDF.  

 

Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa: 4.4.2015 

 

Potenciálny uchádzač môže ponuku doručiť: 

- elektronicky na e-mailovú adresu:  Viera Karasová <karasova@soshe.sk>  

- poštou, kuriérom resp. osobným doručením na adresu: Stredná odborná škola 

polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné  

 

V prípade doručenia cenovej ponuky/cenových ponúk prostredníctvom pošty, kuriéra 

resp. osobným doručením záujemca/oslovený uchádzač vloží cenovú ponuku/cenové 

ponuky do jednej nepriehľadnej obálky. 

 

Obálka cenovej ponuky musí byť uzatvorená, zabezpečená proti nežiaducemu  

otvoreniu. 

 

Na obálke cenovej ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

 adresa zadávateľa uvedená v bode 1. tejto výzvy, 

 adresa uchádzača/potenciálneho záujemcu (jeho obchodné meno a adresa 

sídla alebo miesta  podnikania), 

 označenie „Prieskum trhu – neotvárať. 

 

5. Obsah cenovej ponuky: 

 Identifikačné údaje potenciálneho záujemcu/osloveného uchádzača. 

 

 Cenová ponuka – v zmysle vymedzenia predmetu zákazky.  

 

  

6. Predpokladaná hodnota zákazky    800,00 € bez DPH.. 

Upozornenie:  

 

Predložené cenové ponuky v rámci procesu zadávania zákazky zadávateľ zahrnie do 

vyhodnotenia len za predpokladu, že ich obsah zodpovedá technickým podmienkam 

definovaným v tejto výzve. 

 

V Humennom, dňa: 30.3.2015 

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


