Zariadenie: Základná škola Pri kríži 11, 841 02 Bratislava
Predkladá: PLÁN VO na rok 2015
Plán verejného obstarávania mestskej časti Bratislava - Dúbravka na rok 2015 - ZŠ Pri kríži 11
Položka
Tovar,
Stručný opis predmet
Typ zmluvy - KZ, ZoD, RD
P.č.
Číslo CPV
rozpočtovej
služba,
obstarávania
alebo objednávka
klasifikácie
práca
1.

391622007-7

633002

Tovar

Interaktivna-tabula stred tabule
interaktívny-s-kridlami-rozmer 1225
x2158 mm + kridla 2 x 108 cm, krídla
popisovateľné - 3 ks

2.

39162200-7

633002

Tovar

Tabuľový pojazd pružinový pre
interaktívnu tabuľu, vyššie uvedenú

3.

51620000-4

633002

Služby

Montáž, docentrovanie tabúľ a
pojazdov 15 ks spolu s dopravou

ojednávka spolufinancované z Rady
rodičov, 2% a projektov
ojednávka spolufinancované z Rady
rodičov, 2% a projektov
ojednávka spolufinancované z Rady
rodičov, 2% a projektov

Predpokladaná Predpoklada
Metóda
cena bez DPH v
ný termín
verejného
EUR
vyhlásenia obstarávania
4 650,00 EUR

priebežne

prieskum trhu

1 250,00 EUR

priebežne

prieskum trhu

670,00 EUR

priebežne

prieskum trhu

4.

30213000-5

633002

Tovar

PC ALL-IN-ONE HP 20 AIO ECO alebo
ekvivalent: Osobný PC s monitorom v
jednom 18 ks– procesor rady Intel
x86 s 64-bitovym jadrom s výkon.
minimálne 2050 bodov testu
CPUMARK Pasmark, min.4GB oper.
pamäte RAM, min. 1TB pevný disk s
rozhraním SATA2 al novším a s
rýchlosťou min.7200rpm, DVD-RW
mechanika so SATA rozhraním al
novším, čítačka pamäťových kariet
SD, min.4x USB 2.0 rozhranie alebo
novšie, integrovaný sieťový adaptér
min.1000 MBps, integrovaný audio
adaptér, kláve. Slov. popisom kláves s
rozhr. USB, optická mys s rozhraním
USB a rolovacím kolieskom, vstavane
stereo reproduktory, obrazovka s
uhloprieč. min.19" a rozlíšením
1366x768 bodov alebo vyšším,64bitovy operačný systém kompatibil. s
MS-Windows 7, kancelársky balík
kompati. s dokument. formát.
MSOffice 2007/2010/2013 natívne
pracujúci vo form. OpenXML,

5.

391622007-7

633002

Tovar

Konzola pre interaktívnu tabuľu, na
uchytenie 3 ks

6.

391622007-7

633002

Tovar

Projektor na ultrakrátku vzdialenosť
na interaktívnu tabuľu 3 ks

7.

391622007-7

633009

Tovar

učebné pomôcky - mapy, knihy,
modely... k vyučovacím predmetom

objednávka

ojednávka spolufinancované z Rady
rodičov, 2% a projektov
ojednávka spolufinancované z Rady
rodičov, 2% a projektov
objednávka

7 100,00 EUR

priebežne

prieskum trhu

620,00 EUR

priebežne

prieskum trhu

3 400,00 EUR

priebežne

prieskum trhu

6 800,00 EUR

priebežne

prieskum trhu

Skrinky uzamykateľné do tried,
kovové, na osobné veci žiakov,
farebné prevedenie - 33 ks (do 11
tried po 3 skrinky - 1 skrinka je pre
12 žiakov)
Konferenčné stoličky čalúnené,
stohovateľné, nosnosť 120 kg K 3 Alex
školský nábytok resp. ekvivalent - 50
ks

ojednávka spolufinancované z Rady
rodičov, 2% a projektov

9 625,00 EUR

priebežne

prieskum trhu

objednávka

2 200,00 EUR

priebežne

prieskum trhu

objednávka

915,00 EUR

priebežne

prieskum trhu

8.

39160000-1

633001

Tovar

9.

39160000-1

633001

Tovar

10.

39160000-1

633001

Tovar

Stoličky kancelárske na kolieskach,
čalúnené, nosnosť 120 kg, DIANA
resp. ekvivalent - 15 ks

11.

44112230-9

635006

Tovar

Podlahová krytina - linoleum, 500 m2

objednávka - zriaďovateľ

havarijný stav

prieskum trhu

12.

45432130-4

635006

Práce

Odstránenie, čistenie a kladenie
podlahových krytín - linoleum 500 m2

objednávka - zriaďovateľ

havarijný stav

prieskum trhu

13.

39830000-9

633006

Tovary

15.

39220000-0

633006

Tovary

16.

30190000-7

633006

Tovary

Čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ: wc
čistice, umývanie riadu, podláh,
nábytok, okná, technolické
zariadenia, pracie prostriedky,
handry, metly, zmetáky, ryžáky,
lopatky, mydlá, toaletný papier,
utierky, dezinfekčné prostriedky,
protiplesňové čističe...
Kuchynské zariadenie, domáce
potreby, potreby pre domáce
hospodárstvo a dodávky pre
stravovacie zariadenia
Kancelárske potreby a kancelárske
zariadenia (okrem nábytku): perá,
ceruzky, popisovače, zvýrazňovače,
kriedy, poznámkové bloky, pečiatky,
kalendáre, diáre, kopírovací papier,
korekčné prostriedky, lepidlá,
poštové poukážky, lepiace pásky...

zmluva platná od 04/2014 do
20 000 Euro - Ladislav Pócs –
3p slúži Vám

7 300,00 EUR

zazmluvnené

prieskum trhu

objednávka

6 000,00 EUR

priebežne

prieskum trhu

zmluva platná od 11/2013 do
20 000 Euro - ŠEVT a.s

4 000,00 EUR

zazmluvnené

prieskum trhu

17.

30125100-2

633006

Tovary

Tonerové náplne + príslušenstvo ku
kopírovacím strojom
Kancelársky nábytok - vybavenie
učiteľského kabinetu: uzamykateľná
skriňa na odev, policová zostava, stôl,
stolička kancelárska, stolička
stohovateľná, skrinky na učebné
pomôcky, uzamykateľný kontajner
pod písací stôl...

18.

39130000-2

633001

Tovary

19.

45400000-1

635006

Práce

20.

31520000-7 a
45310000-3

633001

Tovary a
Práca

21.

31520000-7 a
45310000-3

635004

Tovary a
Práca

22.

44620000-2 a
45331000-6

633001

Tovary a
Práca

23.

45214200-2

635006

Práce

Spracoval: Ingrid Tomaškovičová

zmluva platná od 11/2013 do
20 000 Euro - ŠEVT a.s

5 000,00 EUR

zazmluvnené

prieskum trhu

objednávka

3 000,00 EUR

priebežne

prieskum trhu

3 600,00 EUR

zazmluvnené

prieskum trhu

Kompletizačné dokončovacie práce,
zmluva platná od 12/2013 do
maľovanie stien, montáž nábytku v
30 000 Euro
učiteľskom kabinete
Nákup a výmena svietidiel v zariadení
školského stravovania a v telocvični
objednávka - zriaďovateľ
spolu so zabezpečením montážnych
prác
Odstráneneie súpisu zistených chýb a
nedostatkov zo "Správy o odbornej
prehliadke a skúškach elektrickej
objednávka - zriaďovateľ
inštalácie" podľa Vyhlášky MPSVaR SR číslo 508/2009 Z. z. zo dňa 24.11.
2014
Nákup a výmena ohrievacích telies radiátorov a nákup a montáž
objednávka - zriaďovateľ
regulačných ventilov podľa
havarijného stavu
Poškodená fasádna stena na budove
školy, ktorá spôsobuje zatekanie a
objednávka - zriaďovateľ
následné plesnivenie vnútorných
stien v triedach - sťažnosti rodičov

Schválil: Mgr. Iveta Mikšíková - riaditeľka školy

"Správa o odbornej
prehliadke a
skúškach
elektrickej
inštalácie" je na
oddelení prevádzky

posudok je na
oddelení prevádzky
- Ing. Nemčoková

