AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
gen. Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

pre zákazku s názvom

: „Tlačiareň a skener“

(1) Identifikácia zadávateľa zákazky
Názov:
AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:

Liptovský Mikuláš
Demänová

IČO: 37910337
DIČ: 2021872083
PSČ: 031 01
Číslo: 393

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie
Názov:
Euro Dotácie, a.s.
IČO: 36 438 766
Kontaktná osoba:
Ing. Martin Chachula
IČ DPH: SK2022122520
Sídlo
Obec (mesto):
Žilina
PSČ: 010 01
Ulica:
Na Šefranici
Číslo: 1280/8
Telefón:
+421 41 5665 265
Fax: +421 41 7235 207
Elektronická pošta:
chachula@eurodotacie.sk
Internetová adresa:
www.eurodotacie.sk
(2)

Identifikácia predmetu obstarávania
Názov

MJ

Množstvo

Tlačiareň

ks

1

Skener

ks

1

Špecifikácia
Špecializovaná tlačiareň určená na tlač čiarového kódu s nasledujúcimi
min. parametrami :
rozlíšenie min.: 200 dpi
rýchlosť tlače min.: 200 mm/s
min.šírka tlače.: 100 mm
displej : ANO
spôsob tlače : priamy tepelný / termotransfer
Dokumentový duplexný skener s podávačom formátu A4
min.veľkosť dokumentu : A8
max.veľkosť dokumentu : A4
výstupné rozlíšenie min.: 600 dpi x 600 dpi
optické rozlíšenie min.: 600 dpi
pripojenie min.: USB 2.0
záťaž (denná) min.2.000 strán
kapacita ADF max. 50 listov
Podpora VRS s certifikáciou alebo ekvivalent

Zákazka „Tlačiareň a skener“
(realizovaná na základe zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, § 9 ods.9)

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
gen. Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6

Predpokladaná hodnota zákazky je 1 958,00 EUR bez DPH.
(3) Financovanie predmetu obstarávania
Predmet zákazky bude financovaný v rámci Operačného programu Vzdelávanie
(4) Lehoty
Predloženie cenovej ponuky:

do 06.11.2013 do 12.00 hod
osobné doručenie ‐ v pracovnej dobe 08:00 – 15:00

(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať:
‐ Opis predmetu zákazky (min. v rozsahu bodu č. 2)
‐ Cenová kalkulácia (príloha č.1)
(6) Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky
Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8
010 01 Žilina
kontaktná osoba: Ing. Martin Chachula
Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne. Pri osobnom odovzdaní bude uchádzačom
vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ktoré musí obsahovať miesto, dátum a čas prevzatia.
Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a sídlo), a označenie „Súťaž –
Tlačiareň a skener – Neotvárať“. V prípade neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
(7) Kritérium hodnotenia
Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR
(8) Ostatné informácie
S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v zmysle Obchodného zákonníka.
Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie tejto zákazky.

Zákazka „Tlačiareň a skener“
(realizovaná na základe zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, § 9 ods.9)
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Príloha č.1 : Vzor cenovej ponuky

Zákazka : „Tlačiareň a skener“
Uchádzač
Obchodné Meno :
Sídlo :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Štatutár :
Tel.číslo :
e‐mail :
Bankové spojenie :
Platca/neplatca DPH :

Tabuľka : Cenová kalkulácia
Číslo
položky

Popis

MJ

Počet MJ

1.

Tlačiareň

ks

1

2.

Skener

ks

1

Spolu

x

x

V ........................, dňa.........................

Cena za MJ
bez DPH

Spolu bez
DPH

DPH

Cena spolu
s DPH

x

.............................................................
meno, pozícia
podpis a pečiatka

Pozn.: Uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 o cenách a musí
obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozornia.
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