
ZÁKLADNÁ  ŠKOLA DARGOVSKÝCH HRDINOV 19, HUMENNÉ 

Č.tel. 057/7763159, e-mail skola@zshu.edu.sk 

 

 

Výzva na predloženie ponuky k zákazke 

 

 

Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu dodávateľa   na 

predmet zákazky: 

 

Názov zákazky: 

Interaktívna zostava Triumph Board 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Základná škola 

Adresa :  Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné 

IČO:   35520078 

DIČ:   2021330608 

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Hnátová 

 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky bude dodanie interaktívnej zostavy Triumph Board : 

- Interaktívna tabuľa Triumph Board Duel Touch 

- Projektor s krátkou projekciou 

- Softvér na rozpoznanie textu,kalkulátor 

- Interaktívny SW TB Comenius 

- Výukový softvér RM Easi Teach 

- Magnetická a keramická tabuľa, ovládanie prstom aj perom, píšu súčasne dvaja žiaci, práca 

bez tieňov. 

  

Rozsah plnenia: 

Jedna kompletná zostava 



Miesto plnenia: 

Humenné 

Termín realizácie: 

Do 11.4.2014 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

1 500 EUR bez DPH 

Podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť 

....................................................................................... 

Náležitosti ponuky: 

Ponuka bude predložená ako celková cena určená v EUR, ktorá bude uvedená bez DPH, výška 

DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH. 

 

Lehota na predloženie ponuky: 

Ponuku je možné predložiť do 4.4.2014 do 15.hod.   

Ponuku možno predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke poštovou zásielkou 

alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu: Základná škola, Dargovských 

hrdinov 19, 066 68 Humenné, alebo elektronicky na mailovú adresu: skola@zshu.edu.sk 

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá, v prípade takto doručenej 

písomnej ponuky bude uchádzačovi vrátená neotvorená. 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

najnižšia cena v EUR vrátane DPH  

Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať 

najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná.  

 

Dôvody na zrušenie verejného obstarávania: 

- nebola predložená ani jedna ponuka 
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“ 
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená 
 


