
Stredná odborná  škola informatiky a služieb s VJM, Gyulu Szabóa 

21, 929 01 Dunajská Streda  
č .  t e l . :  0 3 1 / 5522836, e-mail.: nagyova.adriana@zupa-tt.sk 

   
V Dunajskej Strede, 

26.10.2020 
 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

 

Verejný obstarávateľ Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM, Gyulu Szabóa 21, 
929 01  Dunajská Streda v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117- zadávanie 

zákaziek s nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie 

ponuky na predmet zákazky:  
„ Nákup kopírovacieho stroja ”. 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

 

Názov organizácie: Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM  

Sídlo: Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda 

Zastúpený: Ing. Angelika Vajdaová 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.: SK18 8180 0000 0070 0049 5383 

IČO: 00654299 

Kontakt: 031/5522836 

Kontaktná osoba: Ing. Adriana Nagyová 

e-mail.: nagyova.adriana@zupa-tt.sk 

 

2.Druh zákazky: tovar 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 6 700 EUR bez DPH 

 

4.Typ zmluvy:  Objednávka  

Číselný znak klasifikácie produkcie: CPV: 30121100-4 

 

3.Názov predmetu zákazky: kopírovací stroj  

 

Farebné multifunkčné zariadenie /A3/, rýchlosť 45 farebných aj čiernobielych strán A4 za 

minútu, jednoprechodový podávač originálov, zásobníky 2x 500 hárkov, duplex, pamäť, 8 

GB, SSD 256 GB, Gigabit Ethernet, CMYK vývojnice a fotovalce, DK-516x, Jednoduchý 

stolík s odkladacím priestorom so servisnou zmluvou. Servisná zmluva zahŕňa dodávku 

toneru, spotrebného materiálu, servis zariadenia do 24 pracovných hodín. 

 

4.Miesto dodania služby: Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM , Gyulu 

Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda 

 

5.Možnosť predloženia ponuky: na celý predmet obstarávania. 

 

6.Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:  3.11.2020 do 8,00 hod. 
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Adresa na doručenie ponúk je uvedená v bode 1. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia. 

 

7.Otváranie obálok s ponukami:    3.11.2020 o 10,00 hod. 

Stredná odborná škola informatiky a služieb s VJM , Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská 

Streda 

 

8.Predmet financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z 
prostriedkov štátneho rozpočtu. Úhrada bude zabezpečená obstarávateľom bezhotovostným 
bankovým prevodom. Preddavok sa neposkytuje. Splatnosť faktúry 21 dní. 
 
9.Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení podnikať, v 
ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača poskytovať 
požadovaný tovar. 
 

 

10.Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH.  
V prípade rovnosti cien u viacerých uchádzačov, ktorí zároveň ponúknu najnižšiu cenu, bude 
uprednostnený ten uchádzač, ktorý predloží najvýhodnejšie zmluvné podmienky pre 
obstarávateľa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ing. Angelika Vajdaová 

riaditeľka školy 


