MESTO TVRDOŠÍN
Mestský úrad, Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení predpisov (zákon).
Pre verejného obstarávateľa v zmysle §6 odst. 1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
zastúpené :
IČO:
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón:
Fax :
Kontaktná osoba pre VO :

Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Ing. Ivanom Šaškom, primátorom mesta
00 314 901
2020573929
VÚB, a.s.
18828332/0200
043/5309 023
043/532 2107
Jana Urbanová

2. Názov predmetu zákazky :
„Kompletná zostava Interaktívnej tabule - v počte 3 ks “.
3. Druh zákazky : Kompletná zostava Interaktívnej tabule – v počte 3 ks ( dodanie tovaru ,
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona)
4. Predpokladaná hodnota zákazky :
Maximálna predpokladaná hodnota zákazky je 4 250 € bez DPH

5. Technický opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je dodania tovaru kompletnej zostavy interaktívnych tabúľ a to :
- Dodávka 3 ks interaktívna tabuľa uhlopriečka 160 cm, ovládanie tabule prstom alebo perom
- projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou (max. 85 cm)
- montáž a inštalácia tabúľ
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti :
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty
v ktorých sa uvádzajú :
Predmet zákazky bude financovaný zo štátnej dotácie predškolákov. Úhrada faktúr bude realizovaná
bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.
Preddavok verejný obstarávateľ neposkytuje.

8. Termín dodania tovaru
najneskôr do 30.12.2013
9. Lehota na predkladanie ponúk : 06.12.2013, do 15.00 hod.
Ponuky musia byť doručené na kontaktné miesto uvedené v bode 1, resp. elektronickou poštou na
adresu jana.urbanova@tvrdosin.sk
.
10. Poskytnutie informácií o dodaní tovaru :
V prípade nejasnosti k predmetu dodania zákazky je potrebné kontaktovať obstarávateľa na tel.
číslach :
043/5309 018, 5309 023 – Jana Urbanová
11. Podmienky účasti uchádzačov :
Doklad o oprávnení dodávať tovar (živnostenské oprávnenie alebo výpis z o živnostenského
registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z
obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ nepožaduje originály vyššie uvedených dokladov
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Jedným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena predmetu zákazky.
Cenu za predmet diela požaduje uviesť v EURÁCH, a to v štruktúre členenia :
cena bez DPH
DPH
cena s DPH.
V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť vo svojej ponuke.
13. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka.
14. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť objednávku so žiadnym uchádzačom.
V Tvrdošíne, dňa : 02.12.2013
Vypracoval : Jana Urbanová

Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

