
Výzva na predloženie ponuky 

„ Tovary“

Vybavenie: „ Rómske občianske hliadky v obci Sačurov“

Obec Sačurov ako verejný obstarávateľ, vyhlasuje týmto výzvu na predkladanie ponúk pre  podlimitnú 
zákazku na tovary bežne dostupné na trhu, v hodnote pre podlimitné zákazky,  zabezpečené v súlade 
s § 9 ods. 9, Zákona č.25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov

Identifikácia verejného obstarávate ľa:

 Obec Sačurov, Ul. Osloboditeľov 385

Zastúpená : Peter Barát, starosta obce

IČO: 00332810

Kontaktná osoba: Peter Barát

Telefón: +421 57 449 72 77

E –mail: ousacurov@slovanet.sk

Opis predmetu zákazky:

Zabezpečenie nákupu PC a multifunkčného zariadenia v nasledujúcom rozsahu:

2 ks PC zostava:

minimálne požiadavky:

PC zostava - operačný systém min. Windows 7 alebo ekvivalent, desktop s x64,mikroprocesorom s 
celkovým výkonom, dávajúcim minimálne systémové skóre 100  podľa benchmarku SYSmark 2012, 
pamäť  4GB,  pevný  disk  750 GB,čítačka pamäťových  kariet,  optická  mechanika,  myš,  klávesnica, 
mechanika  DVD±R/RW  DL,  grafická  karta,  bluetooth,  wifi,  čítačka  kariet.  Širokouhlá  obrazovka 
min.18,5´´ (47cm uhlopriečka). Rozlíšenie 1366x768, širokouhlý (16:9, 16:10)

cena max. bez DPH 515€



Multifunk čné zariadenie 1 ks:

minimálne požiadavky:

Nákup  multifunkčného  zariadenia,  ktoré  je  schopné  tlačiť  farebne,  skenovať,  kopírovať.   Tlač  je 
vybavená laserovou farebnou technológiou.

Minimálne požiadavky:

Rýchlosť tisku až 18 ČB strán za minútu
Rozlíšenie pri  ČB tisku  600 dpi
Vstupný zásobník na 150 listov
Skenovanie využíva kontaktný obrazový senzor s rozlíšením 1 200 x 1 200 dpi, farebne 24 bitov
Kopírovanie  rozlíšenie 600 x 400 dpi s možnosťou zväčšovania a zmenšovania v rozpätie od 30 až 
400 %
Spotreba energie, od 0.3W vypnutý stav do 375 W aktívny stav 
Zariadenie je plne kompatibilné s operačním systémom Windows 7/Vista / XP (SP2) alebo Mac OS X 
10.5 nebo 10.6
cena max. bez DPH 120€

Predpokladaná cena.

Verejný obstarávateľ očakáva, že maximálna suma za uvedené služby nepresiahne  čiastku 1 150€ 
bez  DPH  (1  380,00  €  vrátane  DPH).  Zdroj  finančných  prostriedkov:  Predmet  zákazky  bude 
financovaný z prostriedkov NFP a spolufinancovaný z vlastných zdrojov obce. Predpokladaná hodnota 
zákazky bola určená na základe matematického priemeru 3 cenových ponúk, doručených k určeniu 
PHZ zo dňa 30.12.2014.

Oprávnený poskytovate ľ služby. 

Verejný obstarávateľ prijme ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý je oprávnený 
dodávať požadovaný tovar (§ 26 ZVO), vo svojom  mene a na svoju zodpovednosť a ktorý predložil 
najnižšiu ponuku. 

Spôsob vyhodnotenia ponúk

Najnižšia cena

Obsah ponuky.

Ponuka bude obsahovať: 

       -      čestné vyhlásenie uchádzača o oprávnení dodávať predmetné tovary ( je možné nahradiť  
odkazom na verejne dostupnú informáciu Obchodný register a pod.)

– cenový návrh podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na 
túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 

Obchodné podmienky.

Verejný obstarávateľ  vyzve  úspešného uchádzača,  aby pripravil  návrh zmluvy o poskytnutí  služby. 
Doba trvania zmluvného vzťahu do 30.9.2015

Doru čenie ponuky

Ponuky  je  potrebné  doručiť  verejnému  obstarávateľovi  elektronicky  na  adresu: 
ousacurov@slovanet.sk.  Ponuky  je  možné  predložiť  aj  poštou,  doručovateľom  alebo  osobne  v 
uzavretom obale na adresu verejného obstarávateľa. Ponuky je potrebné označiť  názvom zákazky 
a výrazným nápisom „PONUKA NEOTVÁRAŤ” . Do vyhodnotenia budú zaradené len tie ponuky, ktoré 
budú doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk. 

Lehota na predkladanie ponúk 

 15.1. 2015do 14:00 h.. 



Ponuky predložené po uvedenom termíne a čase budú uchádzačom vrátené. Výsledok vyhodnotenia 
bude oznámený všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuky

Sačurov 

          Peter Barát

          starosta obce

CENOVÝ NÁVRH PRE 
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