Mesto Michalovce
Mestský úrad
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

VÝZVA
zákazka podľa §9 ods. 9 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovarov
Predmet zákazky: nákup koberca
_________________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štatutárny orgán:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
IČO:
00325 490
Adresa organizácie:
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Internetová adresa
organizácie:
www.michalovce.sk;
Kontaktná osoba:
riad. školy: Bc. Emília Koribaničová
E‐mail:
22.ms.michalovce@gmail.com
Telefón:
056 / 6421305
Typ zmluvy: Zmluva podľa Obchodného zákonníka resp. iných právnych predpisov
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Mesto Michalovce, Mestský úrad – Materská škola ul. Jána
Švermu 8, Michalovce
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: nákup koberca , rozmery : 4x7 m oranžový,
materiál : 90 % PP, 10 %PA podklad: filc, Typ: uzlík, Výška :6 mm, obšitie koberca, váha vlasu: 52, g
na meter štvorcový, protišmykový
Variantné riešenie: nepripúšťa sa
Termín dodania predmetu zákazky: do 2 týždňov
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk: elektronicky,
a) Do : 3 dni
b) E‐mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej
osoby na adrese verejného obstarávateľa
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.
d) Obsah ponuky: cenová ponuka (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto
skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní); doklad o oprávnení dodávať tovar / poskytovať
službu / uskutočňovať stavebné práce podľa §26 ods. 1 písmeno f zákona 25/2006
Predpokladaná hodnota zákazky: 290, € s DPH
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
Doplňujúce informácie: Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy.

V Michalovciach, dňa: 16.10.2013
Viliam Z a h o r č á k v. r.
primátor mesta

Zoznam objednaných hračiek a UP z katalógu 201/2014 .
ks,
á cena:
1. Stavebnica Seva plastová – obsah 1239 dielcov, obsah 625 dielcov
s elektromotorčekom,
1, ks
44,
€
2. Kočiar pre bábiky – farba modrá /obsahuje prenosnú tašku, dá sa zložiť, rúčka
nastaviteľná od výšky 47-70 cm.
1 ks,
45, €
Farebné písmená na prevliekanie obsahuje 325 kociek v 11 farbách a šnúrky 1ks 6,50
3. Chyť si rybičku – obsahuje – udice a puzlové časti,
2, ks
4,90
4. Počítadlo - žirafa – Farebný dizajn, rozmer 28x23 cm
1, ks
10,50
5. Objavné puzzle lúka - vyrobené z kartónu, - rozmer 36,5x 28,5
1,ks 5,70
6. Objavné puzzle- les
1, ks
5,70
7. Obrázkové kocky – Včielka Maja 2, ks 8,50
8. Žehliaca doska – s farebným poťahom rozmer: 83x27,5x5,5 cm
1, ks 15,90
9. Žehlička – plastová s moderným dizajnom – skutočný rozprašovač vody R: 21x8x14
cm.
1 ks
3,60
10. Magnetické puzzle – r: 33x20,5x4 cm
1 ks 10,70
11. Váha drevo so závažiami r: 38x22 cm
1, ks 16,20
12. Mikroskop – plast 10 násobne zväčšujúci, otočný do každej strany,
2, ks 5,90
13. xylofón- 12 tónový farebný r: 33x22 cm
1,ks 11,50
14. 3D skladačka- tvar pyramída farebná – neobmedzené možnosti skladania, 1, ks 12,50
15. Stavebnica str. 573
VO 301
44, €
16. Stavebnica ROTO
1ks 69, €
17. Stavebnica trubice
1 ks
35,80
18. Stavebnica VO 0301
vagón
75, €
Celková výška objednávky do: 400, € s DPH
Za nazbierané body Materskej školy aj Rodičovského združenia na ul. Jána Švermu 89
v Michalovciach si objednávame:
Stavebnicu Seva VO 301-2 zo strany
573 –
2 ks,
Kocky Cliks Roller Box CB402
575 - 1 ks
Zvončeky GD33455
1116 - za zvyšné body
počet kusov,

Riad. školy:
Bc. Emília Koribaničová
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+421 56 68 64 174
+421 918 876 617
darina.cornejova@msumi.sk
www.michalovce.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 4204223001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001

