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Vec:  Oznámenie o zadávaní zákazky.   
 

Základná  umelecká  škola v Piešťanoch ako verejný obstarávateľ, zastúpená riaditeľom školy 
Kamilom Vavrincom oznamuje zadávanie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon) vyššej ako 1000 € na obstarávanie dodania služieb 
 

Nepravidelná osobná doprava CPV - 60140000-1     
 

Predmet zákazky:    
Nepravidelná osobná doprava žiakov pedagógov a dozoru na súťaže,  súťažné podujatia 
a súťažné festivaly vrátane prepravy potrebného vybavenia (hudobných nástrojov, kostýmov) 
a osobnej batožiny. 

 
Miesto dodania: Základná umelecká škola, Teplická 50, 92101 Piešťany 
 
Termín uzávierky na zasielanie cenových ponúk je do 31.10. 2014 s možnosťou 
využitia služby pred uzávierkou ako súčasti vyhodnotenia.  
S úspešným uchádzačom bude uzavretá rámcová zmluva najneskôr do 31.12.2014 

 
Kritériom pre výber dodávateľa bude najnižšia cena za 1 km doprava, cena za 1 hod. stojné, 
s uvedením pre vnútroštátnu a cezhraničnú prepravu i súvisiacich poplatkov uvedená 
pre každé vozidlo osobitne bez DPH a s DPH podľa možnosti prepravovaného počtu osôb. 
Požadované prepravné kapacity: vozidlá do 9, do 20 a do 45-50 osôb + preprava batožiny.  
 
 
Doplňujúcim kritériom výberu sú referencie prepravy, počet nehôd, počet porúch vozidiel, 
profesionálna komunikácia s vedúcimi pedagógmi, tolerancia, trpezlivosť a ústretovosť 
vzhľadom k vekovej rôznorodosti pri preprave žiakov.  
 
Cenovú ponuku je možné zaslať mailom alebo poštou na hore uvedenú adresu.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky. 

 
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri zadávania zákazky  podľa § 9 ods. 9 zákona             
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  nie je možné podať 
námietky. 

 
Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania poskytne: 
Kamil Vavrinec, tel. 0337725131, 0911275722, 

 
Dátum zverejnenia oznámenia:  19.02.2014        

 
 

Kamil   V a v r i n e c  
            riaditeľ  školy 


