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dopytovo-orientovaný projekt

Banská Bystrica, 13.09.2013

VEC:
Výzva na predloženie cenovej ponuky
V rámci projektu s názvom „AMOS - inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠ J.Murgaša Banská
Bystrica na základe požiadaviek trhu práce“, ktorý je financovaný z prostriedkov ESF, štátneho
rozpočtu a vlastných zdrojov, realizujeme výber dodávateľa nižšie špecifikovaných služieb:
Identifikácia obstarávateľskej organizácie:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
000161471

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Ing. Eva Bitarovská – odborne spôsobilá osoba pre ver.obstarávanie
0905733812
kordik2@spsjm.sk

Názov a predpokladaná cena zákazky:

Názov zákazky: „Školiaci materiál a potreby – odborná literatúra“
Predpokladaná cena zákazky: 5 632,80 EUR s DPH, resp. 4 694,00 EUR bez DPH
Druh zákazky: zákazka v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka tovaru, konkrétne odbornej literatúry, ktorá je bližšie špecifikovaná
v prílohe výzvy.
Zákazka pokrýva sčasti položky 3.5.2, 5.5.2 a 6.5.2 „Školiaci materiál a potreby“, preto je jej
špecifikácia delená v súlade so schváleným rozpočtom projektu.
Presná špecifikácia zákazky spolu s určením množstva jednotlivých druhov nakupovaného tovaru je
v prílohe č. 1 - jej elektronický formulár s názvom „Cenová ponuka a špecifikácia zákazky" v exceli je
prílohou tejto výzvy.
Podmienky účasti:
 živnostenský list alebo iné oprávnenie na predmet zákazky, t.j. na obchodnú činnosť
v rozsahu voľných živností, resp. ekvivalentný výraz
Doba trvania zmluvného vzťahu:
 od schválenia výberu dodávateľa a podpisu kúpnej zmluvy do splnenia dodávky
 s vybraným uchádzačom bude podpísaná kúpna zmluva po odsúhlasení dokumentácie
z verejného obstarávania pracovníkmi ASFEU.
 Vybrané obchodné podmienky:
- Predávajúci sa v zmluve zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými
osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o
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poskytnutí
nenávratného finančného príspevku tejto Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Uvedená cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním predmetu zmluvy
kupujúcemu do priestorov školy a predávajúci nemá nárok na uplatňovanie ďalších
prípadných nákladov súvisiacich s plnením predmetu tejto Zmluvy.
Všetky platby budú splatné v lehote 14 dní od doručenia faktúr s prílohami, teda na
základe platobných podkladov (faktúr), spĺňajúcich náležitosti daňového dokladu.
Dodávateľ berie do úvahy spôsob preplácania oprávnených výdavkov projektu
a prípadné omeškanie platby nebude penalizovať

Termín realizácie projektu: november 2012 – október 2014
Možnosť rozdelenia zákazky: nie
Kritérium hodnotenia: cena (hodnotená bude cena s DPH)
Vo Vašej cenovej ponuke uveďte:
 základné údaje o firme – názov, sídlo, IČO, e-mail na ďalšiu komunikáciu,
 meno pracovníka, ktorý spracoval ponuku,
 meno, príp. i podpis štatutárneho zástupcu (podľa spôsobu zaslania ponuky)
 doklady k splneniu podmienok účasti
− živnostenský list alebo iné oprávnenie na daný predmet zákazky, resp. IČO podľa
ktorého bude platnosť oprávnenia overená v obchodnom registri www.orsr.sk alebo
živnostenskom registri www.zrsr.sk na internete podľa právnej formy uchádzača
 cenovú ponuku spracovanú vo formulári, ktorý tvorí prílohu č. 1 a slúži aj na špecifikáciu
zákazky. Vyhodnocovaná bude „Ponúknutá cena celkom s DPH v EUR“
Termín uzávierky:
Cenovú ponuku alebo informáciu o nepodaní ponuky doručte:
 elektronicky na adresu: kordik2@spsjm.sk
 osobne alebo poštou na adresu: SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica

najneskôr do 26.09.2013 do 15,00 hod.

V prípade zasielania poštou nie je rozhodujúci dátum podania na pošte, ale fyzické doručenie ponuky
na uvedenej adrese. Ponuky doručené po tomto termíne nebudú zaradené do vyhodnocovania.
Vyhodnotenie ponúk: 26.09.2013
O výsledkoch budú uchádzači informovaní písomne po odsúhlasení výsledkov výberu dodávateľa
vedením školy.
V prípade Vášho záujmu o dodávku zákazky si jej špecifikáciu vyžiadajte písomne mailom na adrese
kordik2@spsjm.sk alebo poštou na adrese školy.

S pozdravom

Ing. Kamil Kordík
Zástupca školy
Spracovala:
Ing. Eva Bitarovská
Pracovník pre VO
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