Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

VÝZVA na predloženie ponuky
pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len “zákon”) a pokyny na vypracovanie ponuky na dodanie tovarov
(ďalej len „výzva“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm. d) zákona.
Názov organizácie: Stredná odborná škola
Sídlo organizácie: Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
Zastúpený:
Ing. Pavel Fiľo
IČO:
45017000
DIČ:
2022447988
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
email:
Telefón:

Bc. Blanka Gánóczyová
blankaganoczy@gmail.com
+421 907 492 855

2. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.
3. Názov predmetu zákazky:
Nákup – Spotrebný materiál“ - číslo rozpočtovej položky 1.4.1. (podľa špecifikácie)
využívaných pre modernizáciu vyučovacieho procesu“ (špecifikácia v bode 5) v rámci projektu
„Špecializácia v odbornom vzdelávaní - cesta k uplatneniu sa“ (ITMS kód projektu:
26110130584) v zmysle zverejnenej výzvy č. OPV -2012/1.1./08-SORO – Moderná stredná
škola, Opatrenie 1.1 - Premena tradičnej školy na modernú zo dňa 30.11.2012.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 1817,21 € bez DPH.
5. Opis predmetu zákazky:
Predmet zákazky je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy
6. Spôsob určenia ceny :
p.č

Názov položky

1

Papier XEROX A3/80g 500listov
v balení
Dosky spisové so šnúrkami

....
25

Toner pre MINOLTA DI 2011 TN 114
čierny compact

Počet
kusov

Cena
kus
DPH

za
bez

Cena
celkom bez
DPH

Cena
celkom
s DPH

150
50
3

CELKOM

1

Cena za tovar musí obsahovať všetky náklady uchádzača vrátane dodania na miesto určenia.
7. Miesto dodania tovaru :
SOŠ, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica
8. Rozdelenie predmetu: nie
9. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
10. Trvanie zmluvy resp. lehota dodania:
Od podpisu zmluvy do 30 dní
11. Lehota predkladania cenovej ponuky:
 lehota na predkladanie ponúk je do: 20.08.2014.
na mail: blankaganoczymail.com
poštou alebo osobne na adresu: Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11
Banská Bystrica
12. Obsah ponuky:
Cenovú ponuku vypracovanú podľa bodu 6 na celú časť zákazky
13. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Hodnotiacim kritériom je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka - najnižšia celková cena vrátane
DPH.
14. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, štátneho
rozpočtu a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa prostredníctvom projektu
s názvom: „Špecializácia v odbornom vzdelávaní - cesta k uplatneniu sa“ (ITMS kód projektu:
26110130584). Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po
dodaní tovaru, alebo jej častí na základe predložených faktúr. Lehota splatnosti faktúr nesmie byť
kratšia ako 21 dní odo dňa doručenia do podateľne verejného obstarávateľa. Cena, uvedená
v podpísanej zmluve je záväzná počas platnosti zmluvy.
15. Doplňujúce informácie:
1. Oznámenie výsledku - prostredníctvom mailu, telefonicky alebo osobne: Verejný obstarávateľ
oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote viazanosti ponúk, že jeho ponuku prijíma a ostatným
uchádzačom oznámi, že ich ponuky neuspeli, vrátane poradia úspešnosti uchádzačov.
2. Úspešný uchádzač bude musieť strpieť výkon kontroly/auditu// kontroly na mieste súvisiaceho
s dodávaným tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
3. S úspešným uchádzačom bude (po odkontrolovaní a odsúhlasení procesu VO zo strany
poskytovateľa) uzavretá zmluva, ktorá nadobudne účinnosť v súlade s platnou legislatívou SR;
zmluva bude účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
V Banskej Bystrici, dňa 08.08.2014

________________________
Ing. Pavel Fiľo
Stredná odborná škola
riaditeľ
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