
 

Základná škola s VJM - Alapislola, Zimná 6, 07643 Čierna nad Tisou 

Výzva na predloženie ponuky – Spis č . 03/16-ZŠ 

V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov plánujeme zadať 

zákazku s nízkou hodnotou na predmet zákazky s názvom: Klimatizácia do tried (3 ks) 

Vašu ponuku je potrebné zaslať výlučne na našu adresu uvedenú pre ponuky v kontaktoch verejného obstarávateľa. Vašu ponuku doplňte do tejto tabuľky a pošlite na náš e-mail pre ponuky. 

Ponuky zaslané na inú e-mailovú adresu nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ak vyžadované doklady  nie sú vydávané v elektronickej podobe, alebo nie je ich možné zaslať e-mailom, 

doručia sa verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe v uzatvorenej obálke v stanovenej lehote s uvedením názvu zákazky, spisového čísla s označením NEOTVÁRAŤ osobne alebo poštou na adresu:  
Základná škola s VJM - Alapislola, Zimná 6, 07643 Čierna nad Tisou 

. Doklady zaslané po termíne alebo na inú e-mailovú adresu, alebo ak nebudú predložené na vyššie uvedenú adresu, nebudú brané do úvahy a nebudú posudzované. Ceny je potrebné uvádzať v €  s DPH. 

Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto dodania predmetu zákazky. Jednotkové ceny uvedené v cenovej ponuke uchádzač garantuje do 20. 12. 2016.Termín na predloženie 

ponuky je do: 30.9.2016 do 11,00 hod. 

  Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk dňa: 30.9.2016 o 11:00 hod. v kancelárii riaditeľky školy  bez účasti uchádzačov. Výsledky budú uchádzačom oznámené písomne. 

Špecifikácia požadovaného predmetu zákazky (žiadame podrobný opis): 
- chladiaci výkon min. 3,5kW 
- vykurovací výkon min. 3,6kW 
- trieda energetickej účinnosti min. A++ 
- pracovný rozsah chladenia od -15 C 
- pracovný rozsah vykurovania od -15 C 
- hladina akustického hluku min. 29 dB 
- automatické nastavovanie lamiel horizontálne aj vertikálne 
- záruka min. 36 mesiacov na vonkajšiu aj vnútornú jednotku 
- servisná prehliadka v cene zariadení 1x za rok počas celej doby poskytovania záruky 

   

Podmienky účasti (doklady + minimálna požadovaná úroveň): 

Overená kópia dokladu o oprávnení podnikať v danej oblasti/ dodávať tovar podľa predmetu zákazky. 

Obsah ponuky: identifikácia uchádzača, vyplnená príloha č.1 tejto výzvy- položkový rozpočet 

 

Zmluvné podmienky 

Termín dodania: do 20. 10. 2016 

Miesto dodania: Základná škola s VJM - Alapislola, Zimná 6, 07643 Čierna nad Tisou 

Lehota splatnosti faktúr je minimálne:14 dní 

 

Kritériá Ponuka 

1. Cena celkom s DPH za 3 ks                           

  

Poznámka:  
Cena spolu bez DPH:                 sadzba DPH:          Nie som platca DPH1) 

Kontakty verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ:  Základná škola s VJM - Alapislola, Zimná 6, 07643 Čierna nad Tisou 

Štatutárny orgán: Mgr. Alica Hegedüšová , riaditeľka                                          

Kontakty pre verejné obstarávanie:  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Beáta Illéšová 

Telefón: 0905 877 536 

E-mail pre podanie ponuky: riaditeľ@zszimcnt.edu.sk 

Internetová adresa: zssvjmcnt.edupage.sk 

Kontakty uchádzača:  
Názov a sídlo uchádzača: ................................. 

Štatutárny orgán uchádzača: ............................. 

Kontakty pre ponuku: 

Kontaktná osoba pre ponuku: ............................ 

Tel., fax: ....................... 

e-mail: ......................... 

Cena spolu bez DPH: .........................sadzba DPH:...... 


