
Základná umelecká škola, Nádvorná 3366/10, 960 01 Zvolen 

 

Prieskum trhu 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

základné informácie pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona 95/2013 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov školy: Základná umelecká škola 

IČO: 37888706, DIČ: 2021668616 

 

2. Sídlo: Nádvorná 3366/10, 960 01 Zvolen 

 

3. Kontaktná osoba: Mgr. Iveta Vitovská, email: riaditel@zuszvolen.sk 

 

4. Telefón: 045/5534681, 0911897807 

 

 

Názov predmetu zákazky: 

 

Nákup klavírneho krídla  
 

Stručný opis požiadaviek na zákazku: 

 

Klavírne krídlo, dĺžka nástroja 186 cm, 3 pedály, počet kláves 88, hrúbka ozvučnej 

dosky 9 mm, plocha ozvučnej dosky 1,33 m2, farba polished ebony, minimum 

plastických častí v mechanike nástroja.  

Nástroj musí byť nový, predajca zabezpečí objednávateľovi možnosť výberu 

z viacerých kusov. 

Súčasťou dodávky klavíra bude jeho zloženie, umiestnenie v koncertnej sále školy na 

2. poschodí, nastavenie a naladenie.  

Miesto dodania:  

Základná umelecká škola, Nádvorná 3366/10, 960 01 Zvolen, koncertná sála na 2. 

poschodí. 
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Predpokladaná hodnota zákazky:  

18 000 € s DPH 

Cenovú ponuku je potrebné doručiť elektronicky na adresu:  

riaditel@zuszvolen.sk  najneskôr do 24.1. 2014 do 16,00 hod. Ponuky predložené po 

uplynutí lehoty nebudú prijaté a budú vrátené na adresu uchádzača. 

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky: 

 

Predpokladaná cena zákazky bola určená na základe stanovenia typu a veľkosti 

nástroja vzhľadom k charakteru a veľkosti koncertnej sály, v ktorej bude nástroj 

umiestnený. 

Cena za predmet zákazky je stanovená v eurách. Uchádzač určí cenu v ponuke v € bez 

DPH aj s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej 

ponuke. Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov 

spojených s dodaním predmetu zákazky, vrátane dopravných nákladov. Uchádzač 

nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú náhradu za prípadné dodatočné náklady. 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky v € 

s DPH. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý uvedie vo svojej cenovej 

ponuke najnižšiu celkovú cenu. Cenové ponuky od ostatných uchádzačov budú 

neúspešné. 

Vyhodnotenie predložených ponúk sa uskutoční dňa 27.1. 2014. Po vyhodnotení bude 

každému uchádzačovi zaslané oznámenie o vyhodnotení ponuky (t.j. či jeho ponuka 

uspela alebo neuspela). Úspešnému uchádzačovi bude odoslaná objednávka 

s termínom dodania klavíra najneskôr do konca mesiaca marca 2014. Platba za dodaný 

klavír bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry 

s lehotou splatnosti do 30 dní. Prílohou faktúry bude potvrdený protokol o odovzdaní 

a prevzatí klavíra obidvoma stranami a protokol o montáži, nastavení  a naladení 

nástroja. 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Vitovská, riaditeľka školy 
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