
Materská škola S. H. Vajnského 5 ,07101 Michalovce 
IČO: 35542128 

DIČ: 2021635528 

VÝZVA 
zákazka podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovarov 

Predmet zákazky: dodávka a inštalácia detského ihriska na školskom dvor materskej školy 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Štatutárny orgán: Anna Veľková, riaditeľka materskej školy 
IČO: 35542128 
Adresa organizácie: Materská škola, S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce 
Internetová adresa 
organizácie: www.msvajanskeho.sk; 
Kontaktná osoba: Anna Veľková 
E-mail: riaditelka@msvaianskeho.sk 
Telefón: 056/64 24 184 
Fax: 

Typ zmluvy: Zmluva podľa Obchodného zákonníka resp. iných právnych predpisov 
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Materská škola S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce 
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je dodávka a montáž 
zariadení detského 
Ihriska v zložení: Kolotoč okrúhly štvormiestný s lavičkami na kovovom podstavci 1 kus; pieskovisko 
rozmer 3,00 x 3,00 m s plastovým povrchom na sedenie 1 kus; šmýkačka pre 4 deti vo veku od 3-8 
rokov, rozmer 3,65 x 0,65 1 kus; pružinová hojdačka - Jeep na 4 pružinách, rozmer 250 cm x 150 cm 
maximálna výška sedadla 55 cm 1 kus, Hojdačky na kovovom podstavci, rozmer 3,00 x 0,54 x 0,78, 2 
kusy - podľa obrázku v prílohe. 
Variantné riešenie: nepripúšťa sa 
Termín dodania predmetu zákazky: 15. 05. 2013 
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk: 

a) Do 25. 02. 2013 
b) E-mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej 

osoby na adrese verejného obstarávateľa 
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. 
d) Obsah ponuky: cenová ponuka (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto 
skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní); doklad o oprávnení dodávať tovar podľa §26 ods. 
1 písmeno f zákona 25/2006 

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 525 bez DPH 
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky 
Doplňujúce informácie: Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú 
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy včítane dopravy. 

V Michalovciach, dňa 20. 02. 2013 
Anna Veľková v. r. 

riaditeľka MŠ 

http://www.msvajanskeho.sk
mailto:riaditelka@msvaianskeho.sk

