
Výzva na predloženie ponuky

 pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
 podľa  zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov (ďalej 

iba „zákon) 
Číslo zákazky : 69/2018/Ka

Názov zákazky : ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava - obstaranie IKT učebne

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar 

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Mesto Rožňava IČO : 00 328 758

Poštová adresa : Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Kontaktná osoba pre VO : Mária Kardošová Tel.: 058/77 732 56; mobil : 0918 792 949
e-mail : verejneobstaravanie@roznava.sk  

II.  Opis

II.1. Miesto dodania predmetu zákazky : ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava 

II.2. Stručný opis zákazky: 
2.1  Predmetom zákazky je zistenie predpokladanej hodnoty zákazky na vybavenie odbornej učebne IKT .
Predmet zákazky sa delí na dve čast (podľa špecifikácii )  :

A: Prvá časť zákazky rieši vybavenia odbornej učebne IKT – variant klientske stanice, vrátane dovozu 
a inštalácie.

B: Druhá časť zákazky rieši vybavenie odbornej učebne s nábytkom, vrátane dovozu.

Záujemca/uchádzač   môže v     predmetnej zákazke naceniť aj časť zákazky  .   Ponuka môže byť predložená   aj   
na jednu časť zákazky na A/ alebo B/,  alebo na obidve  čast zákazky   A/,B/ podľa možnost  , výberu a   
rozhodnutia uchádzača.

Podrobná špecifikácia vybavenia IKT učebne je uvedená v prílohe č. 2 tejto výzvy.
II.3. Termín  dodania   alebo  poskytnuta 
služby  : 

podľa vyhodnotenia výzvy

II4. Zdroj finančných prostriedkov: Zákazka  bude  financovaná  z Integrovaného  regionálneho 
operačného  programu,  financovaného  z EFRR,  štátneho 
rozpočtu a zo zdrojov obstarávateľa. Kód výzvy IROP-PO2-SC222-
2016-13

III.  Administratvne informácie

III.1.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum : do 17.10. 2018
Čas :       do 09:00 hod.  
III.2   Spôsob určenia ceny :
2.1 Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v  cenovej 
ponuke. 
2.2  Cenu  za  predmet  zákazky  uchádzač  stanoví  vrátane  všetkých  nákladov  spojených  s poskytnutím služby 
vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. 
2.3 Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a  
primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
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IV. Doplňujúce informácie

IV.1 Ďalšie informácie :
4.1 Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečovaná    písomne  t.j. e-
mailom.  Verejný  obstarávateľ  určil  na  komunikáciu e-mailovú    adresu   verejneobstaravanie@roznava.sk . 
Cez  uvedenú  adresu  bude  prebiehať  všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi 
(oslovenie, žiadost  o vysvetlenie,  informácia  o  vyhodnotení  ponúk  atď. ). 
4.2  Zároveň  si  Vás  dovoľujem  upozorniť,  že  z predmetného  prieskumu  trhu  nevyplýva  verejnému 
obstarávateľovi záväzok  s Vami uzavrieť zmluvu. 
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky

MESTO ROŽŇAVA
IČO: 00328758, tel.: 058/7773256; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Cenová ponuka uchádzača
/návratka/

Číslo zákazky : 69/2018/Ka

Názov zákazky : ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava - obstaranie IKT učebne

Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Tovar

I. Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

Obchodné meno : IČO:

Poštová adresa vrátane PSČ : 

Bankové spojenie : IBAN :

DIČ IČ DPH : 

Štatutárny zástupca/kontaktná osoba : 

E-mail : Tel.: 

II. Cenová ponuka uchádzača na časť A/

Popis 
M.j. Množ-

stvo 
Jednotková 

cena
Cena 

celkom bez 
DPH 

Cena 
celkom
 s DPH

1. Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + 
interaktívne pero, sofvér vrátane adaptéra 
pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej 
sady 

kpl. 1

2. PC set pre učiteľa + 17 ks klientskych  staníc 
pre žiakov  (vrátane základného 
príslušenstva  -  monitor, klávesnica, myš)

kpl. 1

3. Zázemie pre učiteľov (2ks notebook, 
multfunkčná tlačiareň

kpl. 1

4. 3D tlačiareň, sofvér kpl. 1

5. Školský server, sofvér, kabeláž, resp. wifi kpl. 1

6. Operačný systém, kancelársky balík (textový 
a tabuľkový editor, program na tvorbu 
prezentácií), ďalší e-learning sofvér 

kpl. 1

Celkom cena za časť A/
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III. Cenová ponuka uchádzača na časť B/

Popis 
M.J Množ-

stvo 
Jednotková 

cena
Cena 

celkom bez 
DPH 

Cena 
celkom
 s DPH

1. Žiacky stôl do IKT učebne ks 17

2. Stolička/taburet pre žiaka ks 17

3. Pracovisko učiteľa (stôl, stolička, 
kontajner) 

kpl. 1

Celkom cena za časť  B/

 Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.
 Ceny uvádzať v EUR, maximálne na dve desatnné miesta (zaokrúhľuje sa matematcky).
 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní .

 

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

............................…………………………...……………     
       štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)


