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
– didaktické pomôcky
Kód CPV: 39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia
39162110-9 Spotrebný materiál na vyučovanie
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:
Didaktické pomôcky do 3 učební
1.
-

Učebňa fyziky
moderné didaktických pomôcok pre mechaniku, dynamiku, akustiku
demonštračné súpravy pre pokusy z mechaniky s magnetickou tabuľkou
rôzne modely, sondy, meracie prístroje, učebné pomôcky pre výučbu mechaniky, optiky,
elektrostatiky, elektrický prúd...)
(rozpis pomôcok je súčasťou Prílohy č. 1a)

2. Modernizáciu učebne biochémie
- chemikálie
- učebné pomôcky pre výučbu chémie (Hoffmanov prístroj na rozklad vody, učiteľský
destilačný prístroj, základná súprava do chemického laboratória, elektrochemická sada,
grafitové elektródy v gum. zátkach, platinové elektródy v gum. zátkach, meracie vodiče, pH
meter s elektródou, indikačné papieriky, rôzne druhy a typy teplomerov, liehové horáky,
sklenené kadičky s výlevkou, sady odmerných valcov, laboratórne súpravy nástrojov,
skúmavky s okrajom, banky s úzkym hrdlom s meradlom, tekutinové fľaše, sady
náhradných knôtov do liehového kahana, magnetické miešadlo s vykurovacou doskou,
drôtená sieť s keramickou vložkou, kovová trojnožka k horáku, byrety s čapíkom 50 ml,
porcelánové roztieračky s roztieradlom, držiaky na byrety, sada umelých pipiet, sada
sklenených pipiet s ohnutým koncom s kvapkadlom, filtračné papiere, oceľové skrinky na
chemikálie, kliešte na kadičky, držiaky na skúmavky, laboratórne trojnožky, žíhacie triangle,
chemická sada- fyzikálne a chemické pokusy, všeobecná podstata chémie, elektrochémia,
organická chémia, organická chémia pre učiteľa, organická chémia pre študentov, model
kryštalickej mriežky NaCL, interaktívny učiteľský model atómu, študentský interaktívny
model atómu, žiacka súprava na pokusy – elektrolýza, digitálna váha do 2000g, ochranné
okuliare, vinylové rukavice, silikónové ochranné chňapky, ochranné plášte, základné
zbierky úloh a experimentov z chémie
- učebné pomôcky pre výučbu biológie ( modely, preparáty, biologické prierezy, prístroje na
názorné ukážky, meracie prístroje s príslušenstvom, názorné sady pre fotosyntézu,
osvetľovacie zariadenie, mikroskopy, lupy, krycie a podložné sklíčka, Mohsova stupnica
tvrdosti, kolekcia minerálov, kolekcia hornín, náučné DVD, detektívny kufor na výskup
životného prostredia, aktívne modely, ochranné plášte, nerezové teplomere, USB digitálne
mikroskopy, rôzne typy zbierok základných úloh z experimentov
(rozpis pomôcok je súčasťou Prílohy č. 1b)
- Modernizáciu polytechnickej učebne
- pomôcky pre polytechnickú učebňu
- stojanová stĺpová vŕtačka
- hoblík falcovaný
- stojan na uhlovú brúsku
- elektrická píla
- elektrická prípojka
- brúska
- žiacke súpravy náradia a nástrojov k praktickej výučbe
- lupienková píla...
(rozpis pomôcok je súčasťou Prílohy č. 1c)

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, č.1a, č.1b, č.1c tejto výzvy.
4.3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť predmet zákazky vlastnými kapacitami, predmet zákazky
nemôže byť zabezpečený subdodávateľsky.

5. Predkladanie cenových ponúk:
5.1 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 didaktické pomôcky učební
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.
Lehota viazanosti ponúk: 3 mesiace

6. Ponuka musí obsahovať:
Cena predmetu zákazky v súlade s prílohou č. 1, č.1a, č.1b, č.1c tejto výzvy.

Spracovala: Bc. Andrea Orbanová

V Skalici, 07.03.2019

Prílohy:
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

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

