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Špecifikácia,  

 Výzva na predloženie cenovej ponuky  

Športové gymnázium Trieda SNP 104 Košice ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre zákazku s  malou 

hodnotou na ďalej špecifikované  služby  bežne dostupné na trhu, zabezpečovanú v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.Z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
     Adresa organizácie:  Športové gymnázium Trieda SNP 104, 040 11  Košice  
       IČO :   00 521 965                          

       Kontaktná osoba:  PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka      

       Telefón:   055/ 6415166                      
       E-mail:      sgke@sportgymke.sk                     

       Internetová adresa:   www.sportgymke.sk 

 
2. Všeobecná špecifikácia zákazky:  

Názov predmetu obstarávania:       Pranie a žehlenie 
Druh zákazky:                                 Služby 

CPV kódy:  98310000-9 Pranie a chemické čistenie, 98315000-4 Žehlenie 

 Kategória služieb: 60100000-9 Služby cestnej dopravy 
 

3. Funkčná špecifikácia zákazky:  
  Pranie, žehlenie a chemické čistenie prádla pre školu, internát, kuchyňu. 

 
4. Osobitné požiadavky na plnenie: 

Na základe objednávky dodávateľ zabezpečí odvoz špinavého a dovoz vyčisteného prádla až do sídla obstarávateľa.  

 

5. Spôsob predloženia cenovej ponuky: 
 V poskytnutej informácii sa uvedie cena  predmetu zákazky bez DPH podľa položiek  v prílohe 1. 

 Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky 

náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť 

požadovanej informácie o predpokladanej navrhovanej cene.  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 4990,- € bez DPH za celé obdobie trvania zmluvy po dobu najviac 2 rokov. 
Cena predmetu zákazky nesmie prekročiť stanovenú výšku 5988.- €  s DPH po dobu najviac 2 rokov. 
 

7. Plnenie zmluvy:  
Miesto dodania predmetu zákazky:  Športové gymnázium Košice, Trieda  SNP 104,040 11 Košice  

Lehota na dodanie predmetu zákazky –  na základe priebežných objednávok  
 

8. Obsah ponuky: 
Ponuka obsahuje:  

- Ponuku na celý predmet zákazky na formulári č.  1 „Cenová ponuka“ 

- Doklad o oprávnení poskytovať službu ( kópia). 

 

9. Kritérium hodnotenia:  cena pri dodržaní kvality tovarov a požiadaviek objednávateľa  

 

10. Lehota na predkladanie ponuky do: 12.02.2016 
- Doručenie poštou, e-mailom alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa.  

- V prípade doručenia poštou musí byť ponuka doručená v stanovenej lehote. 

- Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy; 

- Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; 

 

11. Podmienky financovania:  
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných  prostriedkov verejného obstarávateľa. Cena uvedená  v ponuke je záväzná.  

         Obstarávateľ neposkytuje preddavok.  

 

 

V Košiciach, 02.02. 2016 

mailto:sgke@sportgymke.sk


 


