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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Nákup:  

 „ Didaktická linka pre mechatroniku a automatizáciu 

- manipulačná linka s triedením materiálu „ 

 

 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, 
Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

         Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu ssjh.tec.bj@gmail.com, alebo 
osobne v uzatvorenej obálke s označením: Nákup: „ Didaktická linka pre mechatroniku 
a automatizáciu - manipulačná linka s triedením materiálu „ do podateľne verejného 
obstarávateľa v termíne do 17.02. 2021 do 09,00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny s uvedením platnosti ponuky podľa 
špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania. 

Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná objednávka, ktorá bude následne doručená 
vybranému záujemcovi.  

 

  

 

 

 

                                                                                                  Ing. Peter Dulenčin, PhD. 

                                                                                                           Riaditeľ školy 

 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky  

              Podrobný popis predmetu zákazky 
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 SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA 
  Slovenská 5,  085 01 Bardejov 
 
 Špecifikácia predmetu zákazky 

(zákazka podľa § 117) 
 

Nákup:  

„ Didaktická linka pre mechatroniku a automatizáciu 

- manipulačná linka s triedením materiálu „ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, Slovenská 5, 085 01 Bardejov 

IČO:      42035261 

tel.:        0911 190 771, 054/4861950 

e-mail:   ssjh.tec.bj@gmail.com 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Objednávka na predmet zákazky: „Nákup – Didaktická linka pre mechatroniku a automatizáciu 

- manipulačná linka s triedením materiálu “  

3. Podrobný popis predmetu zákazky: 
 

V prílohe  

 

4.  Miesto dodania:  Spojená škola Juraja Henischa, dielne praktického vyučovania, Kúpeľná ulica   

 Bardejov 

5. Trvanie zmluvy do:   30. apríla 2021  

6. Jazyk ponuky:           slovenský 

7. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu PSK. Štruktúra ceny je uvedená v opise 
predmetu zákazky. 
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