Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu
Zákazka s nízkou hodnotou

1. / Identifikácia verejného obstarávateľa
Enviropark Pomoravie n.o.
Hlavná 67
900 61 Gajary
IČO: 37924737
DIČ: 2022625066

2. / Predmet zákazky
Multifunkčné zariadenie
Farebné laserové zariadenie 3 v 1 /tlač, kopírovanie, skenovanie/
Počet kusov: 1
Tonery v XL sade:
Tonery k multifunkčnému farebnému laserovému zariadeniu v XL sade /1 sada = všetky
farby/
Počet kusov: 3 sady
Dataprojektor
Dataprojektor pre Základné školy.
Typ projekcie DLP
Úroveň rozlíšenia XGA
Formát obrazu 4:3
Životnosť lampy min. 4000 hod.
VGA /D-sub/
Diaľkové ovládanie
Počet kusov: 8

3./ Komplexnosť dodania zákazky
Uchádzač predloží záväznú cenovú ponuku v eurách bez DPH a vrátane DPH. Ak uchádzač
nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní obstarávateľa pod uvedenými cenami.

4./ Predpokladaná hodnota predmetu zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je cca 3 500,- EUR vrátane DPH.

5./ Zdroj finančných prostriedkov:
Zákazka bude financovaná z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Zálohové
platby nebudú poskytnuté. Platby budú realizované formou bezhotovostného styku na základe
zhotoviteľom vystavenej faktúry so splatnosťou do 14 dní od doručenia faktúry.
6./ Miesto a lehota určená na vyžiadanie súťažných podkladov
Súťažné podklady na túto zákazku sa neposkytujú. Všetky informácie potrebné k spracovaniu
ponuky sú vo Výzve, prípadne budú poskytnuté osobne v dňoch 02.12.2013 a 05.12.2013
o 9,00 hod. v kancelárii Enviroparku Pomoravie n.o., Hlavná 67, 900 61 Gajary. Informácie
k tejto výzve poskytne projektová manažérka Zuzana Caunerová.

7./ Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
Súťaže sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí preukážu skúsenosti s dodávkou obdobných
tovarov a služieb /výpočtová technika, kancelárska technika,.../.

8./ Obsah ponuky
Cenová ponuka spracovaná v EUR.

9./ Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena v eurách.

10./ Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk
10.12.2013 do 12,00 hod., Enviropark Pomoravie n.o., Hlavná 67, 900 61 Gajary

11/ Spôsob predloženia ponuky:
Písomne – poštovná adresa na predkladanie ponúk: Enviropark Pomoravie n.o., Hlavná 67,
900 61 Gajary
Elektronicky – mailová adresa na predkladanie ponúk: enviropark@gajary.sk
Osobne – Enviropark Pomoravie n.o., Hlavná 67, 900 61 Gajary v čase úradných hodín

12/ Rozdelenie predmetu obstarávania na časti
Nie

13/ Týka sa toto obstarávanie projektu programu financovaného z fondov EÚ?
Áno
V Gajaroch, dňa 02.12.2013

..............................................................
Riaditeľ Enviroparku Pomoravie n.o.

