
Základná škola Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné  
IČO: 35520078, DIČ: 2021330608 

tel., fax: 057/77 63 159, e-mail: skola@zshu.edu.sk  

 
 

 

O Z N Á M E N I E   O   Z A D Á V A N Í   Z Á K A Z K Y  

 
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

 

Názov organizácie:    Základná škola Dargovských hrdinov 

Zastúpený:                 Mgr. Miroslav Postihač, riaditeľ 

Sídlo organizácie:      Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 

Kontaktná osoba:       Mgr. Miroslav Postihač 

Telefón:                      057/7763159 

e-mail:                        skola@zshu.edu.sk 

IČO:                           35520078 

 

2. Názov predmetu zákazky:  Interaktívna zostava. 

 

3. Stručný opis predmetu zákazky: 

 

 nákup interaktívnej zostavy – interaktívna tabuľa, projektor s krátkou projekciou, 

magnetická a keramická tabuľa, uhlopriečka tabule 198 cm, ovládanie prstom aj 

perom, práca bez tieňov,  

 kompletná interaktívna zostava, softvér na rozpoznanie textu, kalkulátor, interaktívny 

SW, TB Comenius, výukový softvér RM, Easi Teach 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):  do 1 500 € 

 

5. Miesto dodania tovaru:  Základná škola Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 

 

6. Rozsah predmetu obstarávania:   podľa bodu 3. Stručný opis predmetu zákazky. 

 

7. Lehota na predkladanie ponúk:  do 11.04.2014 do 14,00 hod 

 

 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:  na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1 

v uzavretom obale s heslom „Súťaž – Interaktívna tabuľa“ 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 

 

8. Stanovenie ceny:    

 

 Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto dodania tovaru. 

 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality a 

ďalších požiadaviek uvedených podľa oznámenia o zadávaní zákazky a podľa príloh. 

Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, 

sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto 

skutočnosť v ponuke.  

 

9. Hlavné podmienky financovania:  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Základnej 

školy Dargovských hrdinov 19 v Humennom. Splatnosť faktúr do 14 dní.  
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10. Podmienky účasti uchádzačov: 

 

 vypracovanie ponuky 

 predloženie platného dokladu o oprávnení podnikať 

 

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH. 

 

12. Prijatie ponuky:   S úspešným uchádzačom bude uzavretá objednávka.  

 

 

 

 

Humenné 28.03.2014 

 

            

         Mgr. Miroslav Postihač 

          riaditeľ 


