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Vec: Výzva na predloženie ponuky – zaslanie 
 

.          Spojená škola Nová Baňa, Školská 5 ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. d) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona 
o VO“) si Vás  dovoľuje  požiadať  na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:  

„ Poskytovanie stravovacích  služieb – príprava   a dovoz  
pre žiakov a zamestnancov Spojenej školy v Novej Bani“ 

 
Verejný obstarávateľ pri výbere poskytovateľa služby postupuje podľa § 117 – „zákazka s nízkou 

hodnotou“ zákona o VO.  
Podrobný opis predmetu zákazky    tvorí prílohu tejto Výzvy. 
Predpokladaná hodnota : 28 726,40 EUR  s DPH,   
Termín dodania: od 1.1.2017 – 31.12.2017 vyučovacích  dní  - predpoklad 188. 

 
        Ponuku je potrebné predložiť v uzatvorenej obálke s označením „Poskytovanie stravovacích 

služieb“ : Spojená škola, Školská 5, 968 01 Nová Baňa, poštou, osobne    alebo v elektronickej forme 
na mailovú adresu: karin.gaziova.nb@gmail.com    v termíne do 6.12.2016 do 15:00 hodiny. 

 
 Ďalšie informácie  

 1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie  zrušiť v 
prípade ak:  

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 
výzve;  

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;  
     2.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky; 
     3. Verejný obstarávateľ  uzatvorí zmluvu na poskytnutie služieb s uchádzačom, ktorý  splnil všetky 

podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu na uvedený predmet zákazky.  
     4. Oznámenia, výzvy  a komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom 

možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, elektronicky alebo telefonicky alebo ich 
kombináciou. Odporúčame z dôvodu urýchlenia využívať elektronickú komunikáciu prostredníctvom 
e-mailov. Verejný obstarávateľ uprednostňuje elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-mailov 
pokiaľ to neodporuje ZVO. Potvrdenie prijatia e-mailu má na účely tohto verejného obstarávania 
rovnaké účinky ako prevzatie doporučenej poštovej zásielky, pokiaľ to neodporuje ZVO. 

  
             Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet   

obstarávania v súlade s touto výzvou.  
        

    S pozdravom 
                                                                                                          PaedDr. Karina Gažiová                                                    
                                                                                                                          riaditeľka 
 
Príloha : príl.č.1 Opis predmetu zákazky 
              príl.č.2 Kalkulácia 
              príl.č.3 Návrh na plnenie kritérií 
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