VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
(ďalej len ako „výzva“)
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej len ako „ZVO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Skalica
Sídlo: Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
IČO: 00309982
DIČ:
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Bc. Andrea Orbanová
Telefón: 034 6903 2421
Email: orbanova.andrea@mesto.skalica.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Michal Čunderlík
Telefón: 034 6903 242
Email: cunderlik.michal@mesto.skalica.sk
č. spisu ISS: 933
2. Predmet zákazky:
2.1. Názov zákazky: Zvýšenie kvality infraštruktúry vzdelávania v Skalici – ZŠ Strážnická 1
– vybavenie učební
Kód CPV: 39160000-1 Školský nábytok
39162100-6 Vybavenie na vyučovanie
39155100-4 Vybavenie knižníc
2.2. Druh zákazky: poskytnutie tovarov
2.3. Spôsob vzniku záväzku: objednávka
3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Skalica, ZŚ Strážnická 1 Skalica
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: 07 – 08/2019
3.3. Spôsob dodania predmetu zákazky: osobne
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
4.1. Predmetom zákazky je:
Vybavenie 4 učební a 1 školskej knižnice:
1. Vybavenie učebne fyziky
- laboratórny nábytok na pomôcky ( laboratórna skriňa )
- žiacke stoly
- žiacke stoličky
- vybavenie pracoviska pre učiteľa (katedra na notebook s kontajnerom, učiteľ. stolička pevná )
- kompletne vybavené laboratórne pracoviská žiakov
- kompletne vybavené laboratórne pracovisko vyučujúceho

(rozpis vybavenia je súčasťou Prílohy č. 1a)
2. Vybavenie učebne biochémie
- vybavenia pracoviska pre učiteľa (katedra na notebook s kontajnerom, stolička )
- laboratórne pracovisko pre učiteľa (učiteľský demonštračný stôl s úložným priestorom,
pracovnou doskou, so skrinkami, so skrinkami nazdroj, laboratórny digestor, laboratórny
keramický drez, batéria pre studenú vodu, laboratórne skrine na učebné pomôcky
- laboratórne pracovisko pre žiakov ( školské laboratórne keramické drezy( chemicky odolné )
- žiacke jednotky NN 0-24 V, centrálne médiové pulty s pracovnou doskou, batérie na studenú
vodu
- bezpečnostná skriňa na chemikálie
- žiacke stoly
- žiacke výškovonastaviteľné stoličky
- mobilný digestor s osvetlením
- kovová podnož pod digestor s kolieskami
- Ventilátor
(rozpis vybavenia je súčasťou Prílohy č. 1b)
3. Vybavenie IKT učebne
- pracovisko učiteľa ( katedra na notebook s kontajnerom, stolička )
- žiacke stoly
- žiacke stoličky
(rozpis vybavenia je súčasťou Prílohy č. 1c)
4.
-

Vybavenie polytechnickej učebne
pracovisko pre učiteľa (uzamykateľná katedra na notebook, stolička)
vozíky na kolieskach vrátane kontajnerov
stolička pre učiteľa
pracoviská pre žiakov na obrábanie dreva so závesným panelom (stolárske hoblice s pracovnou
doskou, vozíkom, odkladacou truhlicou, zásuvkou)
pracoviská pre žiakov na obrábanie kovov so závesným panelom (dielenské kovové stoly s
odkladacím priestorom, závesné panely
pracoviská na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom ( dielenské kovové stoly s
odkladacím priestorom, stojanová stĺpová vŕtačka
pracovisko pre učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom ( dielenský kovový
stôl s odkladacím priestorom
elektrická prípojka
kovové skrine na odkladanie náradia
žiacke stoličky do dielne
(rozpis vybavenia je súčasťou Prílohy č. 1d)

5. Vybavenie školskej knižnice
- policové regále, skriňové
- regálové stojany na časopisy
- vozík na knihy
- katedra na PC a notebook
- stolička na kolieskach učiteľská

- stoly
- stoličky pre žiakov
(rozpis vybavenia je súčasťou Prílohy č. 1e)
Dodávateľ sa zaväzuje, že cena za predmet tejto zákazky je konečná.
V cene za dodanie tovaru sú zahrnuté všetky náklady na predmet obstarávania, vrátane jeho
dopravy.
4.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou „Návrh na plnenie
kritérií“, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
4.3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť predmet zákazky vlastnými kapacitami, predmet zákazky
nemôže byť zabezpečený subdodávateľsky.
6. Predkladanie cenových ponúk:
Termín a spôsob predloženia cenovej ponuky na určenie PHZ:
Ponuky na určenie PHZ je potrebné doručiť prostredníctvom elektronickej pošty na adresu:
orbanova.andrea@mesto.skalica.sk, v termíne do 22.03.2019, do 12:00 hod.
Do predmetu mailu je potrebné uviesť: PHZ vybavenie učební
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.
8. Lehota viazanosti ponúk: 3 mesiace
.
7. Ponuka musí obsahovať:
Cena predmetu zákazky v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy.

Spracovala: Bc. Andrea Orbanová

V Skalici, 07.03.2019

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie PHZ
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky:..........................................................................................
Identifikačné údaje uchádzača
Názov uchádzača: .....................................................................................
Sídlo uchádzača: .......................................................................................
IČO uchádzača: ........................................................................................
E-mail kont. osoby: ..................................................................................
Telefón kont. osoby: ...............................................................................

V...........................dňa..........................................

----------------------------------------------------------------------podpis a odtlačok pečiatky

