Gymnázium, Duchnovicova 13, 068 01 Medzilanol \..~
Dna 27.11.2014

VÝZVA
podla § 9 ods.9 zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na dodanie služieb s názvom
"Revízie ELI".
1. Identifikácia verejného obstarávatel'a:
Názov: Gymnázium Medzilaborce
Sídlo: Duchnovicova 13, 068 01 Medzilaborce
ICO: 161055
Telefón: +421 0577321002
Kontaktná osoba: PhDr. Vladimír Tarca
e-mail: info@gymlab.sk
2. Typ zmluvy:
Objednávka na predmet zákazky
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Gymnázium Medzilaborce, Duchnovicova 13
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom obstarania je dodanie služby: revízie ELI
Predmetom obstarania je dalej: Revízie ELI v objekte gymnázia
5. Možnost rozdelenia cenovej ponuky:
Nie je možné cenovú ponuku rozdelit
6. Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúštajú
7. Lehota na dodanie alebo dokoncenie predmetu zákazky:
Od podpisu zmluvy do 15.12.2014
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Dna 02.12.2014 do 14.00 hod.
Ponuku dorucit e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode l. tejto výzvy, pošto\:
alebo osobne na tú istú adresu.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Cenová ponuka bude obsahovat cenu v EUR vrátane DPH.

9. Podmienky financovania: Dodávatelovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky
sa bude financovat formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúr max. 30 kalendárnych dní odo dna jej dorucenia.
10. Požadované doklady:

-

doklad o oprávnení podnikat

výpis z obchodného

registra, živnostenskéoprávnenie,doklado zapísanív profesijnomzozname.
ll. Kritéria na hodnotenie ponúk:
najnižšia cena v EUR.
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PhDr. Vladim~r Tarca
riaditel školy

ZÁPISNICA Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
podla § 9 ods.9 zák. c. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmetzákazky:"RevízieELI"

.

Spôsob vykonania verejného obstarávania: Výzva na predloženie ponúk.
Termín vykonania verejného obstarávania: november - december 2014
Výzva zaslaná minimálne trom dodávatelom:27.11.2014
1. František Mišcík, EPEMIX-R, ul. Mieru c.21, 083 01 Sabinov ICO: 10733442
2. Milan Gdovin, Tomášiková c.lO, 08001 Prešov
ICO: 37710834
3. Mikuláš Palko, Vrbová c.30, 08001 Haniska
ICO: 41888332
odávatel (obchodné
eno, adresa sídla)
František Mišcík, ul.Mieru 21 ,Sabinov

ena v EURAC
s DPH
4000.-

MikuláA Palko, Vrbovä lO, Haniska

4 100.-

02.12.2014

osobne

Milan Gdovin, ToDJäšikovä 10, Prešov

4 500.-

02.12.2014

osobne

Vyhodnotenie verejného obstarávania na základe urcených kritérií:

- kritériá: Najnižšia cena v EUR s DPH

Vybraný dodávatel:
Obchodné meno, adresa: František Mišcík, EPEMIX-R, ul.Mieru c.21, 083 01 Sabinov
ICO: 10733442
Zmluvná cena vrátane DPH: 4 000 ,- EUR
Doklady, ak sa požadovali:
doklad o oprávnení podnikat-výpis z obchodného registra.
Spôsob vzniku záväzku:

- na základe

zmluvy a následnej fakturácie za dodávku

Zápis obsahuje ako prílohu:
- výzvy na predloženie cenovej ponuky,
- všetky cenové ponuky.
Prieskum trhu vykonal: PhDr. Vladimír Tarca - riaditel školy
Dátum: 02.12.2014

