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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
(zákazka s nízkou hodnotou) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:  Základná škola s materskou školou  

v zastúpení:  Ing. Renáta Galanová  

IČO:  37813374  

Kontaktná osoba:  Ing. Renáta Galanová 

Sídlo Adresa:  Základná škola s materskou školou 

 Ulica pod Chočom 550 

 034 81  Lisková  

Telefón:  044/4351174 

 0911306462 

Adresa na doručovanie akýchkoľvek písomností:  Základná škola s materskou školou 

  Ulica pod Chočom 550 

  034 81 Lisková  

Adresa na elektronický styk:  skola@zsliskova.edu.sk 

 

2. Typ zmluvy 

Zmluva na dodanie tovaru 

 

3. Názov zákazky 

Školská tabuľa-9 ks 

 

4. Opis zákazky 

Predmetom zákazky je dodanie 9 ks školských tabúľ. 

 

5. Miesto dodania zákazky 

Základná škola v obci Lisková  

 

6. Spoločný slovník obstarávania /CPV/ 

 

7. Rozdelenie zákazky na časti 

nebude umožnené. Ponuky môžu byť predložené len na celú časť.  

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení 

Nebude umožnené. 

 

9. Začatie realizácie  

11/2013 
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10. Doba realizácie 

do 10.12.2013 

 

11. Hlavné podmienky financovania 

Obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať po dodaní 

formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo 

dňa jej doručenia.  

 

12. Podmienky účasti uchádzačov 

12.1. Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu (v rozsahu a platnosti v zmysle zákona). Výpis z OR SR alebo ŽR SR.   

 

13. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov 

predloženie dokladov uvedených v bode 12. tejto výzvy  

 

14. Maximálna cena 

4527 € bez DPH 

 

15. Technické požiadavky 

Trojdielna tabuľa so zdvíhacím stojanom, keramický a magnetický povrch, možnosť 

kombinácie bielej a zelenej plochy jednotlivých dielov bez ďalšieho polatku individuálne na 

každú tabuľu, eloxovaný rám so zaoblenými plastovými rohmi, rozmer 360x120cm, 

odkladacia lišta po celej dĺžke, 25 rokov záruka na povrch 

16. Termín obhliadky 

je možné dohodnúť telefonicky s kontaktnou osobou uvedenou v bode  č.1   

17. Lehota na predkladanie ponúk 

do 15.11.2013 do 12.00 hod. 

 

18. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť  

adresa obstarávateľskej organizácie uvedenej v bode 1 v zalepenej obálke s heslom „Školská 

tabuľa – neotvárať“ 

 

19. Otváranie obálok s ponukami 

Bude verejné dňa 18.11.2013 o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Liskovej  

 

20. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

najnižšia cena 

 

21. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk 

31.12.2013  
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22. Ďalšie informácie. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje v prípade nedostatku finančných prostriedkov alebo nižších 
príjmov   zrušiť zákazku pred podpisom zmluvy. 

 

Obsah ponuky:  

 Výpis z OR SR alebo ŽR SR 

 Popis technických parametrov, cena 

 e-mailové adresy a tel.kontakty   

 Návrh zmluvy – na objednávku ( termín dodania, fakturácie, záruky, sankcie za 
                                       nekvalitu a  z omeškania, povinnosti zákazníka) 

 

 

V Liskovej  

 

 

 Ing. Renáta Galanová 

 riaditeľka školy 


