
 

 

Výzva na predloženie ponuky. 
 

Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov, Požiarna ul. 1292/11, 020 01 Púchov, IČO: 36130974 

  
 

Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov 
Požiarna ul. 1292/11 
020 01 Púchov 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky  
 

Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. d) 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 
špecifikovaný predmet zákazky  

„LED panel s integrovaným počítačom a multifunkčné zariadenie“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov 

Sídlo: Požiarna ul. 1292/11, 020 01 Púchov 

Štatutárny zástupca: Katarina Tomanová  

IČO: 36130974         

DIČ: 2021687899         

IČ DPH: nie je platcom DPH    

Tel.: 0905326551          

Fax: x          

E-mail: poziarna1292@skolkapuchov.sk   

Internetová stránka: http://old.puchov.sk/ms-poziarna-1292/  

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s    

Číslo účtu.: SK93 7500 0000 0040 2633 5579                   

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Požiarna ul. 1292/11, 020 01 Púchov 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  

4. Predmet obstarávania: 2 ks LED panel s integrovaným počítačom a 2 ks multifunkčné zariadenie  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Kúpna zmluva  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1: Dodanie a montáž 2 ks zostavy 
pozostávajúcej z nasledovného: interaktívny LED panel v uhlopriečke min. 65“ min. 4K UHD 
rozlíšenie, operačný systém, vrátane dovozu, montáže a inštalácie vrátane konzoly na stenu, 
integrovaný počítač, min. 4G RAM, disk min. 128G SSD, operačný systém, multifunkčné 
zariadenie. Montáž a uvedenie do prevádzky po 1 ks zostavy na nasledovných miestach: 

- Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov, Požiarna ul. 1292/11, 020 01 Púchov, Slovenská 
republika 

- Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace, ul. 4. 
května č. 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, Česká republika 

 
 
1 Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet 
zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú odvolávať 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo 
k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet 
zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“), 
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7. Predpokladaná hodnota zákazky:  4 164,23 EUR bez DPH 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

- 1 ks zostava: Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov, Požiarna ul. 1292/11, 020 01 
Púchov, Slovenská republika 

- 1 ks zostava: Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková 
organizace, ul. 4. května č. 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, Česká republika 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 31.12.2020 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: program Interreg V-A SK-CZ 

12. Lehota na predloženie ponuky: 06.11.2020 do 12:00  

13. Spôsob predloženia ponuky: emailom  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
najnižšia cena bez DPH  

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, 
telefón, e-mail, bankové spojenie, č. účtu) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 
ponuka predkladá  

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – vyplnenie prílohy č. 1 
výzvy na predloženie ponuky pre určenie PHZ  

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. 
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u 
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že 
uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného 
obstarávateľa.  

16. Otváranie ponúk: 06.11.2020 o 13:00 

17. Postup pri otváraní ponúk: bez obmedzenia 

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Katarina Tomanová, Tel.: 0905326551, 
E-mail: poziarna1292@skolkapuchov.sk            

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie 
doklady:  

- Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.   U 
právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra (stačí fotokópia); 

 
S úctou,  
 
 
 
 
 
 

..........................................................  
Katarina Tomanová, riaditeľka 

V Púchove dňa 26.10.2020 
 
Prílohy:  
Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 – Návrh kúpnej zmluvy 
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