
                                                                           

CENOVÝ NÁVRH UCHÁDZAČA 

 
Názov zákazky: Obstaranie učebne biológie a chémie 

Projekt: Modernizácia odbornej učebne biológie a chémie v ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou 
 
 
Názov / obchodné meno uchádzača: ............................................................................................................................ 

Adresa sídla /miesta podnikania uchádzača: ................................................................................................................. 

IČO: ........................................ 

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE1 platiteľom DPH. 
 

P. č. Položka Počet MJ. 
Jednotková cena 

bez DPH 
Cena spolu 

bez DPH 
Sadzba 

DPH v % 

1.  

Interaktívna tabuľa 
+ dataprojektor k interaktívnej tabuli 
 
Typ, značka: ........................................................2 
 
Typ, značka: ........................................................2 

1 sada      

2.  

Notebook pre učiteľa 
+ aplikačný softvér 
 
Typ, značka: ........................................................2 
 
Typ, značka: ........................................................2 

1 sada    

3.  

Pracovisko učiteľa 
(stôl, stolička, kontajner) 
 
Typ, značka: ........................................................2 
 
Typ, značka: ........................................................2 
 
Typ, značka: ........................................................2 

1 sada    

4.  

Mobilné laboratórne pracovisko / 
stacionárne laboratórne pracovisko učiteľa 
 
Typ, značka: ........................................................2 

1 ks    

5.  
Bezpečnostná skriňa na chemikálie 
 
Typ, značka: ........................................................2 

1 ks    

 
1 Nehodiace sa prečiarknuť. 
2 Uvedie sa presný údaj výrobku podľa označenia ako sa predáva na trhu. Ak položka obsahuje viacero výrobkov uvedie sa Výrobca a Typ za každý výrobok 

osobitne. 



                                                                           
 

6.  

Mobilné laboratórne pracovisko / 
stacionárne laboratórne pracovisko žiaka 
 
Typ, značka: ........................................................2 

8 ks   

 

7.  
Žiacky stôl 
 
Typ, značka: ........................................................2 

8 ks   

 

8.  
Stolička/taburet 
 
Typ, značka: ........................................................2 

16 ks   

 

9.  
Didaktické pomôcky – Softvér žiak 
 
Typ, značka: ........................................................2 

16 ks     

 

10.  
Didaktické pomôcky – Softvér učiteľ 
 
Typ, značka: ........................................................2 

1 sada   

 

11.  
Didaktické pomôcky – HW – Server 
 
Typ, značka: ........................................................2 

1 sada   

 

12.  
Didaktické pomôcky – HW – PC set 
 
Typ, značka: ........................................................2 

8 ks   

 

 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky 

 

Celková cena 

EUR bez DPH 

Suma DPH 

EUR 

Cena spolu 

EUR s DPH 

   

 
Prehlásenie uchádzača:  
Navrhovaná cena je maximálna a ponuka je spracovaná v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky. Súčasťou zákazky sú aj všetky 
náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky (certifikáty, licencie a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním 
konkrétneho požadovaného tovaru, t.j. balné, doručenie na miesto určenia, montáž i uvedenie do prevádzky a všetky ostatné 
náklady uchádzača). 
 
 
 
 
 
V................................... dňa .........................     ....................................................................... 3  

 
3 Meno a priezvisko, funkcia. 

+ podpis uchádzača/štatutáneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie za uchádzača 
+ odtlačok pečiatky uchádzača (v prípade ak sa vyžaduje pri konaní uchádzača v zmysle zápisu do príslušného  registra, do ktorého je uchádzač zapísaný) 




