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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY č . 4/2015 

/zákazka podl'a § 9 ods.9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravaní a o zmene 
a dopinení niektorých zákonov v znení neskoršIch predpisov/ 

Názov predmetu zákazky: „Elektroinštalačný materiál" 

Stručný opis predmetu zákazky: Dodanie elektroinštala čnčho materialu 

1. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH :do sumy 400 E s DPH 

2. Miesto dodania predmetu zákazky: Záldadná škola s materskou školou, Športová 
33, 91926 Zavar. 

3. Možnosť  predloženia ponuky: Ponuka sa predkladá na celý sortiment zákazky. 

4. Podmienky financovania: Predmet obstarávania bude financovaný z rozpo čtu 

verejného obstarávateľa. Verejný obstarávatel' neposkytuje preddavky. 

5. Uplatnenie lehoty na predloženie ponúk: do 28.1.2015 do 12.00 hod. v uzatvorenej 
zalepenej obálke. 

6. Kritériá na predloženie ponúk: -Ekonomicky najvýhodnejšia cenová ponuka 
-Dôvoz obstarávateľovi je zahrnutý v cene zákazky 
-Uchádza čom, ktorí predložia svoje ponuky, 

v prípade neaspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu 
vznikli s prípravou a doru čením zákazky. 

7. Uchádzač  predloží: - Cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky — ocenený 
zoznam položiek predmetu zákazky podl'a prílohy č.l. k tejto výzve 

- Čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikatel'skú 

- Doklad o oprávnení podnikat' — len fotokópiu požadovaného 

dokladu 

Miesto a spôsob predloženia cenovej ponuky: ponuku je potrebné doru čit' verejnému 

obstarávateľovi poštou alebo osobne v zalepenej obálke s poznámkou „ neotvárat" 

a s heslom súťaže „Elektroinštala čný materiál" 

8. Dátum dodania zákazky: Priebežne do 31.12.2015. 

činnost' 



9. Ostatne podmienky: Verejný obstarávate ľ  si vyhradzuje právo odmietnut' všetky 
ponuky. Uchádza č  sáhlasí s podmienkami stanovenými verejnym obstarávate ľom. 

10. Dátum zverejnenia: 16.1.2015. 

Zuzana Jablonická 
ekonómka ZŠ s NIŠ Zavar 

Uchádzač  je povinný vypInit' prffoku č.1. 

Príloha č .1 špeciiikácia zákazky „Elektroinštala čny materiál" 

Elektroinštalačn materiál 
p.č. NÁZOV TOVARU m.j. Navrhovaná cena za kus 

sDPRvf 

1. Neónová trubica 120 cm ks 

2. štartér k neónovej trubici ks 

3. Tlmivka 1x36 W/40W ks 

4. Zástrčka šnúrová ks 

5. Žiarovka 60W ks 

6. Žiarovka 40 W ks 

7. žiarovka let 27-závitová ks 

8. Neónová trubica 60 cm ks 

9. Žiarivka kruhová 22 W /priemer 20 cm ks 

10. Tužková baterka AA ks 

11. Tužková baterka AAA ks 

12. Tužková baterka 9 V ks 

13. Tužková baterka A 23 zvončeková ks 

14. Schodiskový vypínač  - biely ks 

15. Schodiskový dvojvypínač  - b ely ks 

16. Zásuvka -1 - biela ks 

17. Dvojzásuvka - biela ks 

18. Žiarovka bodová 27-závit ks 

19. Poistka E-33-35 A ks 

20. Poistka E-27 — 25 A ks 

21. Poistka E 27 — 50 A ks 

22. Koncovka šnúry ks 
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