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Výzva na predkladanie ponúk 
(zadávanie podprahovej zákazky) 

 
 
 
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov organizácie:  Stredná odborná škola 
Sídlo organizácie:   Športová 675, 916 01 Stará Turá  
IČO:    00893188 
Krajina:    Slovenská republika 
Internet:    www.sosst.sk 
 
Kontaktná osoba:    Ing. Eva Bitarovská  - OSO pre oblasť verejného obstarávania 
Adresa:   Business centrum ONYX, Nám.sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad 
Telefón:     0905 733 812 
E-mail:    verejne.obstaravanie@sosst.tsk.sk  

 
 
2. Predmet zákazky:  

V rámci projektu s názvom  „Implementácia rozvojového programu informačné a sieťové 
technológie“, ktorý je financovaný z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a vlastných 
zdrojov, realizujeme výber dodávateľa nižšie špecifikovaných služieb:  

 
Názov zákazky: "Vzdelávacie služby v oblasti IKT" 
Druh zákazky:  Zákazka na poskytnutie služby 
Kód predmetu zákazky - CPV: 80533100-0  Školenia na prácu s počítačmi 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Súťažných podkladov 

 
3. Podmienky účasti záujemcov:   

Podrobné vymedzenie podmienok účasti tvorí časť A.2 Súťažných podkladov 
 
4. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka vyhodnotená na základe kritérií presne špecifikovaných 
v časti  A.3 Súťažných podkladov, pričom sa jedná o: 

• Komplexnosť dodávky 
• Cena  

 
5. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov  

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať mailom alebo poštou u kontaktnej osoby 
– kontaktné údaje uvedené v bode 1 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 11.02.2010 do  12:00 hod. 
Úhrada za súťažné podklady: nepožaduje sa.  
 

  

 

   

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou / ESF:  
Implementácia rozvojového programu informačné a sieťové technológie   
ITMS:    26110130250 

http://www.sosst.sk
mailto:verejne.obstaravanie@sosst.tsk.sk


                           
 

  

6. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk – dátum:  18.02.2010 čas:  12:00 hod. 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu kontaktnej 
osoby uvedenú v bode 1)      
V prípade zasielania poštou nie je rozhodujúci dátum podania na pošte, ale fyzické 
doručenie ponuky na uvedenej adrese.  

 
 
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie  
Meno odborne spôsobilej osoby:  Ing. Eva Bitarovská     
Registračné číslo OSO:  G2433-614-2008  
 
Stará Turá, 27.01.2010 
 
 

 
 


