Výzva na predloženie cenovej ponuky
„Nákup výpočtovej techniky“
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet verejného obstarávania v zmysle zákona č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné
IČO: 37874098
Telefón: 057/788 74 41
E-mail: skola@zspugacevhe.sk
Štatutárny zástupca: PaedDr. Pavlina Kurucová
Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné
II. Predmet zákazky: Nákup multimediálnej techniky (5 ks dataprojektor, 5 ks premietacie plátno)
III. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 550,00 € bez DPH
IV. Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 2 týždňov od doručenia objednávky
V. Opis predmetu zákazky:
Dataprojektor s držiakom a VGA káblom:
Projekčná sústava
3LCD Technology
Displej LCD
0,55 inch with MLA (D8)
Svetlosť farieb
2.700 Lumen-1.890 Lumen (economy)
Svetlosť bielej
2.700 Lumen - 1.890 Lumen (economy) In accordance with ISO
21118:2012
Rozlíšenie
XGA, 1024 x 768, 4:3
Pomer strán obrazu
4:3
Kontrast
10.000 : 1
Žiarovka
200 W, 5.000 h životnosť, 6.000 h životnosť (v režime šetrenia
energiou)
Veľkosť projekcie
30 inches - 300 inches
Projekčná vzdialenosť
1,8 m - 2,17 m (60 inch screen)
Farebné režimy
Blackboard, Dynamic, Presentation, Sports, sRGB, Theatre,
Whiteboard
Spotreba energie
270 Watt, 223 Watt (economy), 0,47 Watt (standby)
Premietacie plátno
Rozmer 200 x 200 cm, (1:1)Matt White, odrazivosť plátna 1.0, úchyty pre montáž na stenu
a strop, nastavenie výšky spodnej lišty
Minimálne požadované parametre na Záručný servis:
Záruka 24 mesiacov.
Doprava ZADARMO.
Bezplatné riešenie reklamácie do 7 dní (po tovar prísť, aj doviezť späť bezplatne).
Bezplatná technická podpora na telefóne.
VI. Podmienky financovania :
1. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov obstarávateľa. Splatnosť faktúry
je minimálne 14 dní od doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi
preddavok.
2. Platba sa uskutoční na základe skutočne doručeného tovaru a predloženej faktúry, ktorej

neoddeliteľnou súčasťou bude preberací protokol.
VII. Podmienky účasti:
1. Cenu za poskytnutý tovar je potrebné stanoviť zo strany predkladateľa cenovej ponuky
na celý predmet zákazky.
2. Cena za tovar uvedený v cenovej ponuke musí spĺňať všetky požiadavky a okolnosti
uvedené v tejto výzve a bude stanovená v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
3. Súčasťou ponuky uchádzača musí byť aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu
k predmetu zákazky (výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského oprávnenia – nemusí byť originál).
4. Pri predkladaní ponuky je potrebné uviesť názov a popis ponúkaného tovaru .
5. V prípade nedodržania týchto podmienok bude ponuka vylúčená zo súťaže.
VIII. Lehota a miesto na prijímanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je do: 5.12.2014 do 10,00 hod.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť:
 osobne v uzavretom obale s heslom „Súťaž – Nákup multimediálnej techniky– neotvárať“ na
sekretariát Základnej školy Pugačevova 1381/7 , 06601 Humenné.
 poštou na adresu: ZŠ Pugačevova1381/7, 066 01 Humenné. ( Rozhodujúci termín (t. z. hodina
a deň) doručenia ponuky .
 elektronicky vrátane preskenovaného dokladu o oprávnení podnikať –na adresu uvedenú
v bode I., predmet: Cenová ponuka – multimediálna technika
IX. Podmienky vyhodnotenia ponúk:
1. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.
Ponuky vyhodnocuje 3-členná komisia zriadená na vyhodnotenie ponúk v zmysle vnútornej
smernice o verejnom obstarávaní.
2. Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne alebo e-mailom
najneskôr do troch dní od vyhodnotenia ponúk a v tomto termíne zároveň upovedomí
neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli.
X. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Hlavným kritériom pre výber uchádzača je najnižšia cena .

V Humennom 01.12.2014

PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy

