Výzva na predkladanie ponúk
(zákazka s nízkou hodnotou)
Zariadenie integračných centier
Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o., ako verejný obstarávateľ a realizátor
projektu „Cesta z bludného kruhu“ ITMS kód Projektu: 27110130024 v zmysle § 7 zákona
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci prieskumu
trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní zverejňuje
výzvu na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o.
IČO : 35581166
DIČ: 2021862667
zastúpený : RNDr. Bc Adriana Ogou
Sídlo: Agátová 2, Somotor 076 35
Poštová adresa: 076 35 Somotor, Agátová 2
Telefón: +421566396475
E-mail: ogou21@yahoo.com
Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: RNDr., Bc Adriana Ogou, ogou21@yahoo.com
2. Predmet zákazky:
Televízor – 2 ks, Chladnička s mrazničkou – 2 ks, Vysávač - 2 ks, Digitálny fotoaparát – 2 ks
Hlavný predmet: 32324000-0 Televízory, 39711100-0 Chladničky a mrazničky, 39713430-6
Vysávače prachu,
38651600-9 Digitálne fotoaparáty
3. Špecifikácia predmetu zákazky:
p.č. Názov
Parametre

1.

Televízor

2.

Chladnička s
mrazničkou

3.

Vysávač

4.

Digitálny
fotoaparát

Počet Max.
kusov cena/ks
bez DPH

LED televízor, s uhlopriečkou 101 cm kvalitu obrazu s
rozlíšením 1920 x 1080, Full HD 100 Hz. Hmotnosť min.
10,5 kg, 4 vstupy rozhrania HDMI®, Teletext (TTXT)
Automatické ladenie, Hodiny a časovač zapnutia / vypnutia,
Input & Output 4 x HDMI 2 x USB Vstup z počítače (D-sub)
Scart, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, DTS 2.0 + digitálny
výstup
Voľne stojaca dvojdverová kombinácia, Hlučnosť: min 38 dB,
Energetická trieda: A+, Objem chladničky: min 192 l
Hrubý objem chladničky: min. 310 l,
Objem mrazáku: min 90 l, Počet kompresorov 1, Mraziaci
výkon min 4,0 kg/24hod
môže vysávať suchý prach, špinu a mokré rozliate kvapaliny,
nástavec na mokré čistenie, bezsáčkový, výkon motora 1500
W, sací výkon 300 W, Hmotnosť min. 13,0 kg, Kovové
trubice, hlučnosť max. 80 dB.

2 ks

458,33 €

2 ks

350,00 €

2 ks

166,66 €

Trieda digitálnej SLR zrkadlovky10 Mpix. Veľkosť
snímacieho prvku23,6 x 15,8 mm Efektívne rozlíšenie10,2

2 ks

291,66 €

Mpix. Typ objektívu Zoom Konštrukcia objektívu11
elementov/8 skupín Ohnisková vzdialenosť18-55 mm
Ekvivalentná ohnisková vzdialenosť (1.6x) 28,8-88 mm
Svetlosť objektívu3,5-5,6 f Priemer filtra52 mm,
Stabilizátor obrazu Minimálna vzdialenosť zaostrenia
(makro) 28 cm, bajonet typ Nikor, Vyváženie bielej auto,
Denné svetlo, Svetlo zo žiarovky, Blesk, Zamračené, Tieň;
Mód nastavenia ostrosti Automatický Ručný; Citlivosť
ISO auto, 100, 200, 400, 800, 1600; Rýchlosť uzávierky
od1/4000 s do 30 s, Rozlíšenie3872 x 2592 pikselov
(obrazových bodov), 2896 x 1944 pikselov (obrazových
bodov) 1936 x 1296 pikselov (obrazových bodov), Formát
fotografie JPEG, RAW,Samospúšť2 s, 5 s, 10 s, 20 s;
Vstavaný blesk ; Režimy práce zabudovaného blesku;
Redukcia efektu červených očí; Rozsah blesku-13 Meter
Podpora externého blesku; Optický hľadáčik; LCD
displej; Veľkosť LCD displeja3 palcov Rozlíšenie
LCD230000 pikselov; Vstupné / Výstupné rozhrania1 x
USB 2.0 H-S; 1× A/V výstup; Štandardné napájanie
(súčasťou balenia) Li-Ion akumulátor; Čistá hmotnosť
min. 485 g; Súčasť balenia: nabíjačka, Kábel USB, video
kábel, Remienok
4. Miesto dodania predmetu zákazky: Obchodná 38, Somotor 076 35
5. Termín dodania predmetu zákazky: do 10 dní od oznámenia výsledku.
6. Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov ESF a
z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je „Najnižšia cena“. Cena musí byť uchádzačom uvedená ako
celková cena predmetu zákazky. Cena za jednotlivé položky nemôže byť vyššia ako uvedená
maximálna cena v bode 3. Špecifikácia predmetu zákazky.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena je najnižšia zo všetkých
predložených ponúk zadávanej zákazky. V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude
vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH, v eurách. V ponukách uchádzačov,
ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky v eurách.
8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.
Doklad o oprávnení dodávať tovar, alebo poskytovať službu v súlade s § 26 Zákona č.
25/2006 o verejnom obstarávaní.
9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk.
Cenovú ponuku žiadame doručiť v zapečatenej obálke na adresu obstarávateľa uvedená
v Identifikácií obstarávateľa č.1 poštou alebo osobne najneskôr do 26.03.2012 do 12.00
s nasledovnými údajmi:
Názov (obchodné meno) a sídlo uchádzača
Názov a sídlo verejného obstarávateľa

- označenie heslom: Heslom: „Cesta z bludného kruhu - cenová ponuka - Zariadenie
integračných centier - neotvárať!“
Rozhodujúci je dátum doručenia!
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 26.03.2012 o 13.00 v sídle APZ.
10. Obsah ponuky.
Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
a) doklad o oprávnení dodať tovar (kópia dokumentu) alebo Potvrdenie o zapísaní do zoznamu
podnikateľov vydané Úradom pre verejné obstarávanie,
b) cenu za dodanie tovaru súlade s podmienkami výzvy - Nacenený štruktúrovaný rozpočet ceny:
č. Opis navrhovaného plnenia
Jednotkov Počet
Celková
á cena
jednotiek cena
1. Televízor - Uchádzač doplní parametre a výrobcu
2 ks
2. Chladnička s mrazničkou - Uchádzač doplní parametre a
2 ks
výrobcu
3. Vysávač - - Uchádzač doplní parametre a výrobcu
2 ks
4. Digitálny fotoaparát - Uchádzač doplní parametre a výrobcu
2 ks
Cena spolu bez DPH
DPH (sadzba, suma)
Cena spolu vrátane DPH
11. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzač uvedie cenu s DPH a bez DPH v €
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
12. Vyhotovenie ponuky: Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v slovenskom
alebo českom jazyku.
13. Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
14. Predpokladaná hodnota zákazky: 2.533,33 € bez DPH.
15. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:
Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku,
ostatným pošle oznámenie, že neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre ktoré ich ponuka
nebola prijatá. Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk pošle obstarávateľ všetkým uchádzačom
súčasne.
16. Variantne riešenia: Obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia.
17. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
18. Ďalšie informácie obstarávateľa

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať
celý rozsah požadovaného tovaru, ponuka nebude vyhodnocovaná.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006Z.z.
o verejnom obstarávaní. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania
verejného obstarávania. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
ponúk v prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať
výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.
V Somotore 05.03.2012
RNDr., Bc Adriana Ogou
–––––––––––––––––––––––
riaditeľka

