Základná škola, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
Výzva na predloženie cenovej ponuky číslo 9/2014
zadania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie
tovaru/uskutočnenie stavených prác/poskytnutie služieb
Identifikácia verejného obstarávateľa:
1. Názov:
Základná škola
Sídlo:
Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
IČO:
42170915
2. Kontaktná osoba:
Mgr. Alena Petáková
e-mail:
info@skolalamac.sk
3. Názov zákazky:
INTERAKTÍVNE TABULE S PRÍSLUŠENSTVOM
4. CPV
30231300-0 Zobrazovacie jednotky
(Slovník spoloč. obstarávania):
5. Predpokladaná hodnota zákazky 20.000,- € (bez DPH) - s DPH 24.000,- €
6. Lehota na predkladanie ponúk
12.12.2014
7. Informácie:
mailom info@skolalamac.sk, alebo telefonicky 0904 765 188
alebo 02/64780640
8. Lehota dodania predmetu
48 meiacov
zákazky:
9. Podmienky účasti:
 výpis z obchodného registra
 doklad o oprávnení podnikať na území SR, v ktorom musí
byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci na dodanie
požadovaných prác a služieb. Ak bude uchádzač časť diela
zabezpečovať iným dodávateľom, predloží oprávnenie na
podnikanie v predmete ním zabezpečenej činnosti.
 cenová ponuka musí obsahovať cenu bez DPH, výšku DPH
a cenu spolu s DPH.
10. Opis predmetu zákazky:
 Interaktívne tabule QOMO a PROMETHEAN (ACTIVboard),
 Dataprojektor s ultrakrátkou projekciou,
 Hlasovacie zariadenia
 COMBI riešenia pre montáž interaktívnych tabúľ a zostáv v
prevedení FIX, UP a FLEXI.
11. Komplexnosť plnenia
 Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet
zákazky, v rozsahu ako je uvedené v bode 2.4 tejto výzvy.
 Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu
zákazky na časti; vyžaduje sa plnenie zákazky v plnom
rozsahu.
 Variantné riešenia sa nepovoľujú
12. Požiadavky na obsah ponuky

Ponuka uchádzača musí minimálne obsahovať:
 Doklady požadované v bode 3.3 tejto výzvy
 Návrh na plnenie kritérií
 Návrh ceny za 1 kalendárny rok poskytovania služieb, ktoré
sú predmetom zákazky. Návrh ceny musí byť v mene
EURO.

13. Miesto na predkladanie ponúk:





14. Doplňujúce informácie















V Bratislave 05. 12. 2014

Základná škola Malokarpatské námestie 1, 841 03
Bratislava, pri osobnom doručení kancelária tajomníčky
školy
Označenie ponúk: „súťaž – neotvárať – služby vo VO“
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky požadujeme
doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr do
12.12.2014 do 14:00 hod
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky viazané:
vyhodnotenie ponúk predpokladáme vykonať najneskôr
do 30.06.2015
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote
uvedenej v bode 7.3 tejto výzvy nebudú predmetom
skúmania, posudzovania a vyhodnocovania v rámci
zadávania predmetnej zákazky, a budú záujemcom vrátené
neotvorené, pokiaľ bude známa spiatočná adresa.
Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované
u verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ ich
odosielateľom nevráti a ich obsah a informácie budú
použité výlučne len na výber zmluvného partnera. Cenové
ponuky uchádzačov ani ich časti, verejný obstarávateľ
nepoužije bez súhlasu predkladateľa.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nie je
vzhľadom na jej finančný limit definovaná v zákone
o verejnom obstarávaní nadlimitnou zákazkou ani
podlimitnou zákazkou, postupuje tak, aby vynaložené
náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene, všetko v súlade s princípmi verejného
obstarávania a podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní.
Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa
predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom
jazyku.
Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako
slovenskom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke
aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel
v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad
v štátnom jazyku. Dokumenty predložené v českom jazyku
nemusia byť preložené do slovenského jazyka.
Verejný obstarávateľ v súlade s §16 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní určuje, že komunikácia medzi
verejným obstarávateľom a vyzvanými subjektmi
sa
uskutoční písomne prostredníctvom pošty, osobným
doručením, elektronicky alebo ich kombináciou.
Zákazka sa netýka projektu/programu financovaného
z fondov EÚ ani iných fondov.

Mgr. Alena Petáková
riaditeľka školy

