Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
946 17 Sokolce, Hlavná 27

Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:

Interaktívne riešenie v triedach
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola
IČO:
37866923
Sídlo:
Hlavná 27
946 17 Sokolce
Zastúpený:
Mgr. Monika Kosárová, riaditeľ školy
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Mgr. Monika Kosárová
Telefón:
035/7738220
Fax:
035/7738221
E-mail:
skola@zsmsokolce.edu.sk

2.

Predmet zákazky a typ zmluvy:
2.1 Názov zákazky: Interaktívne riešenie v triedach
2.2 Predmet zákazky: Predmetom zákazky je dodávka tovaru v nasledovnom rozsahu:
- Dataprojektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou,
projekčná vzdialenosť od 100 cm a viac
- Nástenné rameno s montážou
- Prenosné interaktívne riešenie na bielu keramickú tabuľu
2.3 Druh zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru
2.4 Miesto dodania: Štyri triedy Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
– Alapiskola Sokolce, Hlavná 27, 946 17 Sokolce
2.5 Dodanie predmetu zákazky sa bude realizovať na základe vystavenej objednávky.

3.

Opis predmetu zákazky:
- Predmetom zákazky je dodávka a montáž:
- Dataprojektoru s krátkou projekčnou vzdialenosťou, projekčná vzdialenosť
od 100 cm a viac
- Nástenného ramena
- Prenosného interaktívneho riešenia na bielu keramickú tabuľu
Špecifiká:
- Prenosné interaktívne riešenie by sa zakúpili 2 ks
- Cenová ponuka musí obsahovať rozpočet v EUR s DPH na každý tovar, dopravu
a montáž zvlášť aj spolu v EUR s DPH na 4 triedy
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4.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do konca novembra 2014 - najneskôr do 5. decembra 2014

5.

Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Dňa 20.11.2014 do 12:00 hod.
Ponuku doručiť e-mailom na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, alebo osobne na tú
istú adresu.

6.

Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku po splnení zákazky.
Lehota splatnosti faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia.
Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.

7.

Požadované doklady:
- Doklad o oprávnení dodávať tovar.

8.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
- Najnižšia cena v EUR s DPH.
- Zaručenie termínu na dodanie zákazky.
- Ponuky budú komisionálne vyhodnotené.

9.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný
obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku
z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre
verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného
obstarávateľa.
- Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1 tejto výzvy.

V Sokolciach, 14.11.2014

Mgr. Monika Kosárová
riaditeľ školy
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