Materská škola Šenkvice
Horná 11, 900 81 Šenkvice
IČO : 42 135 591

V Šenkviciach, dňa 20.11.2013

Vec
Zadanie zákazky „Najmodernejšie interaktívne riešenie – nákup interaktívnej
tabule + projektor pre materské školy“ podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Materská škola ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) Zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov predkladá podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výzvu na predloženie cenovej ponuky

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Materská škola v Šenkviciach

Sídlo:

Horná 11, 900 81 Šenkvice

IČO:

42 135 591

DIČ:

2022735891

Zastúpený:

Mgr. Monika Khúlová – riaditeľka

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:

6624088001/5600

Kontaktná osoba:

Mgr. Monika Khúlová,
materskaskola@senkvice.org

0911/580749

2.

Typ zmluvy:
Zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služby

3.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup interaktívnej tabule + projektora pre výchovu
a vzdelávanie detí v materskej škole.

4.
5.

Požadované technické parametre :
dizajn a ideálna veľkosť : uhlopriečka 70“/178 cm, pomer strán 4:3
ergonómia vhodná pre deti do 10 rokov
magnetický a popisovateľný povrch
ovládanie tabule prstom alebo perom
rýchle tlačidlá po bokoch a na spodnom okraji tabule
uzatvárací aktívny panel (so senzormi na perá)
obsah setu pre interaktívnu tabuľu : 3 LCD projektor so super krátkou vzdialenosťou
a 3-ročnou zárukou na lampu, detská verzia animačného softvéru pre interaktívne
tabule, písacie nástroje na tabuľu
dovoz, montáž a technická inštruktáž
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 1.600,00 €

6.

Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
6.1 Ponuku predkladajte mailom: materskaskola@senkvice.org
6.2 Ako predmet správy treba uviesť „Interaktívna tabuľa“
6.3 Lehota na predloženie ponuky: 26.11.2013 do 12:00 hod.
6.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do
31.12.2013

7. Obchodné podmienky:
V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt
verejného práva (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z
dodania tovaru alebo poskytnutia služby v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia
dokladu alebo 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia veriteľom, podľa toho,
ktorý z týchto dní nastal neskôr.
8.

Miesto a lehota plnenia:
Miesto plnenia zákazky: Materská škola Šenkvice
Termín odovzdania: do 10 dní od doručenia objednávky

9.

Cena a spôsob určenia ceny:
cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom
zákazky ako celku a za jednotlivé položky
- cenu žiadame stanoviť v štruktúre:
celková cena bez DPH
-

sadzba a výška
celková cena s

DPH
DPH

10. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- opis predmetu zákazky
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky

11. Hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane
uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej
zákazky.
12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu
na dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak
nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

Mgr.Monika Khúlová
riaditeľka materskej školy

