PRIESKUM TRHU

V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Úradný názov
Základná škola s materskou školou
Poštová adresa
Hurbanova 27
Mesto
Martin
  PSČ
  036 01
IČO
30233844
Kontaktná osoba
Ing. Zuzana Kordová
e-mail
kordova@zshurbanova.sk
043/430 96 73


	NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA – ZÁKAZKY


Interaktívne tabule pre ZŠ a MŠdblety__________________________________________________________________________________________________________________________

Názov
Popis
Počet
Interaktívna tabuľa
Interaktívna tabuľa 78“určená pre ZŠ, dataprojektor s krátkou projekciou, konzola na dataprojektor, metodické školenie (2 vyuč. Hod.), doprava a montáž IT
2 ks
Interaktívna tabuľa
Interaktívna tabuľa 70“ určená pre MŠ, dataprojektor s krátkou projekciou, konzola na dataprojektor, metodické školenie (2 vyuč. Hod.), doprav a montáž IT
2 ks














	MIESTO PLNENIA ZÁKAZKY

Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27,  036 01  Martin

	CENA

Cenu uvádzajte v EUR bez DPH, DPH, v EUR vrátane DPH. Cena musí byť uvedená ako konečná za celú zákazku, vrátane dopravy a všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia.. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke. Ceny musia byť stanovené podľa zákona NRSR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách.

	PLATOBNÉ PODMIENKY

Splatnosť faktúry je 30 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na realizáciu predmetu plnenia.

	KRITÉRIUM VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH za dodanie kompletného predmetu zákazky.

	REALIZÁCIA:  do 20. decembra 2014


	KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH OBSAHOVEJ STRÁNKY PREDMETU ZÁKAZKY:  Ing. Zuzana Kordová, 043/430 96 73


	UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK:                 do 4.12.2014 do 12.00 hodiny


Cenová ponuka musí byť doručená e-mailom na adresu:  kordova@zshurbanova.sk" kordova@zshurbanova.sk , prípadne písomne prostredníctvom pošty, alebo osobne na miesto plnenia.  Neúplná ponuka nebude hodnotená.


	OSTATNÉ PODMIENKY	


Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom.


Dátum zverejnenia na webovej stránke školy: 1. decembra 2014


