
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KUDLOVSKÁ 11, HUMENNÉ 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Základná škola, Kudlovská 11, Humenné ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní na 

predloženie cenovej ponuky. 

 

Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovarov s názvom: 

 „Tablet“ 

(podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

 

Názov verejného obstarávateľa: Základná škola, Kudlovská 11, Humenné 

Sídlo:    Kudlovská 11, 066 01 Humenné 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Paulína Škerlíková 

IČO:    37876741 

DIČ:    2021672048 

Telefón:   057 775 2027 

e-mail:    admin@zskudhe.edu.sk 

 

Opis predmetu zákazky: 

10 ks tablet – minimálne parametre 

10,1—palcový kapacitný displej s rozlíšením HD (1280 x 800) so širokými pozorovacími 

uhlami a technológiou IPS tabletu Lenovo Tab3 A10-30 poskytuje väčšiu zobrazovaciu plochu 

ako väčšina tabletov,dva reproduktory, displej HD, dva fotoaparáty — predný s rozlíšením2 

Mpix a zadný s rozlíšením5 Mpix. 

 

V prípade ak cenová ponuka nebude spĺňať tieto minimálne parametre, nebude v rámci 

prieskumu trhu hodnotená. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 1970,00 € s DPH 

 

Cena a spôsob určenia ceny: 

- Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 

- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, jednotková cena bez 

DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH, 

- ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. 



 

Miesto a spôsob predloženia/doručenia ponuky:  

Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné – osobne. 

 

Termín predloženia ponuky: 

6.12.2019 

 

Hodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena s DPH na jednu 

počítačovú zostavu, tlačiareň obojstrannú čiernobielu so skenerom a tlačiareň obojstrannú 

čiernobielu. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena s DPH za poskytnutý tovar zo všetkých 

predložených ponúk zadávanej zákazky bude najnižšia.  

 

 

Mgr. Paulína Škerlíková 

Riaditeľka školy 


