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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 
 
 
Verejný obstarávateľ, ktorým je Stredná odborná škola so sídlom Košická 20, 080 01 Prešov, 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, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky: 
 
 

„KERAMICKÁ VYPAĽOVACIA PEC“ 
s nasledovnou špecifikáciou 

 
 
Predmet zákazky: 
 
predmetom zákazky je nákup a dodávka keramickej vypaľovacej pece určenej na 
obohatenie, skvalitnenie a rozšírenie vyučovania v umeleckých študijných odboroch. 
 
 
 
Technická špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Keramická vypaľovacia pec                 ks: 1 
          
Kruhový typ keramickej vypaľovacej pece s objemom  60 litrov určený nielen pre výučbu na 
školách a výrobu hobby keramických produktov, ale aj pre vypaľovanie keramických 
a sklárskych výrobkov profesionálnej kvality.  
Požadovaná je jednoduchá obsluha a programovanie, nízka spotreba energie, kvalitné 
technické spracovanie zohľadňujúce bezpečnosť pri prevádzke, možnosť ovládania 
príslušenstva pece.  
Konštrukčné riešenie pece má zabezpečiť efektívne rozloženie teploty pri vypaľovaní, nízku 
spotrebu elektrickej energie, rýchle zahriatie na požadovanú teplotu (Tmax °C 900, príp. 
1280) , odvetrávanie pece predchádzajúce kondenzácii pary, programovateľnú reguláciu 
teploty. Povinné príslušenstvo: Prekladacie dosky: 5 ks. 
 
Miesto plnenia: Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov 
 
Kontaktná osoba: Ing.Juraj Adamišin, Telefón:051 7588303, E-mail: jadamisin@gmail.com 
 
Lehota dodania: do 5 týždňov od doručenia objednávky 
 
Možnosť predloženia ponuky: Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku 
 
Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 
 
Spôsob doručenia cenovej ponuky a obsah cenovej ponuky: 
 
Cenový návrh je potrebné doručiť elektronicky na e-mail: jadamisin@gmail.com 
 
Lehota na predkladanie cenových ponúk:   23.06.2014 do 12:00 hod. 
 



 
Spôsob určenia ceny: 
 
Cena za predmet zákazky bude stanovená v Eurách podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 
Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, 
uvedie to v ponuke. 
Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených 
s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu 
nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať 
akúkoľvek náhradu za prípadne dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu 
zákazky.  
 
Spôsob hodnotenia cenových ponúk: 
 
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet obstarávania 
pri dodržaní technickej špecifikácie predmetu obstarávania. 
 
Podmienky financovania predmetu zákazky: 
 
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov organizácie. Obstarávateľ uhradí 
faktúru za dodaný predmet obstarávania do 14 dní od jeho prevzatia . Preddavok na predmet 
obstarávania nebude poskytnutý. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 
 

Predpokladaná hodnota zákazky vrátane dopravy a inštalácie je 1 392,50 € bez DPH. 
 
 
 
 
 
 
 
 V Prešove 12.06.2014                               PaedDr. Dana Štefková 
                                                                                     riaditeľka SOŠ    
 
 


