
Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 
 

Prieskum trhu 
 

Výzva na predloženie ponuky 
základné informácie pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Nákup projektoru 
zo dňa   20.10.2014 trvajúca od  20.10.2014  do  24.10.2014 

 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov  a sídlo          Základná školy, P. Jilemnického 1035/2, 96001 Zvolen 
IČO                            37831208                          
Kontaktná osoba    Mária  Ivanová 
Telefón                     045/5330931  
 
Názov  predmetu zákazky: nákup projektoru 
 
Stručný opis požiadaviek na zákazku: 

- rozlíšenie 1024x768 alebo viac 
- technológia 3LCD 
- funkcia priameho zapnutia a vypnutia 
- podpora pripojenia cez HDMI 
- príslušenstvo: stropný držiak, HDMI kábel 10 m, napájací kábel/predlžovací 10 m 
- dostupný pozáručný servis 
- doba dodania  

 
Miesto dodania: Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 

Predloženie ponúk: uchádzač môže predložiť len jednu cenovú ponuku elektronicky emailom na 

adresu : sekretariát@3zs-zvolen.sk alebo osobne na sekretariát základnej školy 

Zdroj finančných prostriedkov: projekt 

Cena: 500.- € 

Spôsob  určenia ceny : Cena za predmet zákazky je stanovená v eurách. Uchádzač určí cenu v ponuke 

v € bez DPH aj s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke. Cenu 

za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátanie všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu 

zákazky  aj s dopravnými nákladmi. Cena musí byť konečná. 

Obsah ponuky musí obsahovať:  
- identifikačné údaje o uchádzačovi ( obchodný názov, adresa sídla, meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu uchádzača, IČO, IČ DPH v prípade, že je uchádzač platcom DPH, 
kontaktné telefónne číslo, e-mail) 

- ponúkanú cenu za tovar 
-  dostupný pozáručný servis 
- doba dodania  

 

mailto:sekretariát@3zs-zvolen.sk


Kritéria na vyhodnotenie projektu: Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý 

predmet zákazky spolu s DPH. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorý uvedie vo svojej ponuke 

najnižšiu cenovú ponuku.  V prípade rovnosti dvoch najnižších cien budú uchádzači, ktorí predložili 

najnižšiu ponuku, opätovne vyzvaní na úpravu svojej ponuky smerom nadol, kým sa nerozhodne. 

Cenové ponuky od ostatných uchádzačov budú neúspešné. 

Začiatok prieskumu : 20.10.2014  
Koniec prieskumu :    24.10.2014 
 
 
 
 
 
 
 

     Mgr. Ľuboslava Bieliková 
riaditeľka školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


