S-PRIM-003-01

V erejný obstarávate!’Mesto P artizánske
Nám. SNP 212/4
958 01 Partizánske

Príkaz primátora na zadanie zákazky č. 12/2020
Predmet zákazky:

Zlepšenie vybavenia odborných učební a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Veľká
okružná - stavebné práce

Kód CPV:

39162200 - 7 - Stavebné práce na objektoch základných škôl

Predpokladaná hodnota
29 998,78

zákazky (Eur bez DPH):

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

Druh zákazky:

Bežne dostupný tovar, služba,

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

práca:

neskorších predpisov

Áno Q

Nie H

Nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických a pre daný prípad
Odôvodnenie bežnej

jedinečných požiadaviek?

Áno □

Nie B

Sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané?

Áno □

Nie E

Sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, dodávané aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu? Áno □

Nie S

alebo nie bežnej
dostupnosti na trhu:
(aspoň 1x nie = iné ako bežne
dostupné)

Tovary, práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb?

Áno □

Nie H

Tovary a služby spotrebného charakteru?

Áno □

Nie H

Spôsob obstarania:

Prieskum trhu

Zamestnanec zodpovedný
Mgr. Marcela Samsonová

za obstaranie:
e-mail:

marcela.samsonova@partizanske.sk

Komisia pre vyhodnotenie ponúk

obstaranie:
Tel.:

05.03.2020
038 5363 099

(v prípade postupu cez ET alebo e-aukciu sa komisia nezriaďuje):

Predseda:

Ing. Ľubomír Fiksel

Člen komisie
(s právom vyhodnocovať':
Člen komisie
s právom vyhodnocovať):
len komisie
s právom vyhodnocovať):
Člen komisie
s jrá v o m v , hodnocovať :
len komisie
(s právom vyhodnocovať):
Člen komisie
bez ;iráva v,hodnocovať':
Cien komisie
(bez práva vyhodnocovať >:

Mgr. Milan Ivanka

g
g

Lehota na

Ivan Boháček
Ing. Daniela Preťová
Ing. Peter Ridzik
Mgr. Juraj Guniš
Mgr. Marcela Samsonová

Vypracoval:
Mgr. Marcela Samsonová

Dátum: 05 .02.2020

Schválil:
Martin Hlbočan

Dátum: 05 .02.2020

Podpis:

Podpis:

□ označiť krížikom (ľavý dvojklik myšou)

V Partizánskom, dňa 05.02.2020
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Jozef Bôžik, PhD.
primátor

