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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
pre účely prieskumu trhu pre zákazky s nízkou hodnotou  

 
MAS SEKČOV - TOPĽA, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8  ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vykonáva 
prieskum trhu v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

“Výpočtová technika vrátane príslušenstva (IKT)” 
Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:  MAS  Sekčov - Topľa 

 
Sídlo: Hlavná 154/30, 085 41  Raslavice 
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Germanová 

IČO: 42421365   

DIČ: 2120089466   

IČ DPH: nie sme platcami DPH 
E-mail: kancelaria@massekcovtopla.sk  

Internetová stránka: www.massekcovtopla.sk  

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. 

IBAN: SK73 5600 0000 0059 4098 6001 
1. Miesto doručenia ponuky: prieskum prostredníctvom e-shopov na webových stránkach 
2. Osoba na zabezpečenie ponuky:  Mgr. Lenka Smetanková  
3. Predmet obstarávania:  

Výpočtová technika vrátane príslušenstva (IKT) 
  Kód CPV:    
  30213000-5 Osobné počítače 
  30216110-0 Skenery na používanie s počítačom 
  30232110-8 Laserové tlačiarne 
  48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 
  30236000-2 Rôzne počítačové vybavenie 
  38650000-6 Fotografické zariadenia 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Objednávka  
5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Digitálny fotoaparát (1ks) 
• Kompaktný 
• Pixely: min 20 Mpx 
• Video: min FullHD 
• Optický zoom: min. 3,2x 
• Konektory: Micro HDMI, Hi-Speed USB, , micro USB 
• Pamäť a ukladanie: min.256GB, SD, SDHC, SDXC 
• Display: áno 

Multifunkčné kopírovacie zariadenie (1ks) 
• Tlačiareň, skener, kopírovacie zariadenie 
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• Farba tlače: čiernobiela 
• Typ tlače: laserová 
• Veľkosť tlače: min. A4 
• Podávač: automatický obojstranný 
• Rýchlosť tlače: minimálne 20/min 
• Rýchlosť skenovania: minimálne 20/min 
• Tlačové rozlíšenie min. 1200 DPI 
• rozhranie: min LAN a USB 

Notebook vrátane operačného systému (2ks) 
• Processor: min Intel Core i3 
• Uhlopriečka monitora: 15.6" 
• Typ monitora: IPS 
• Rozlíšenie displeja: min. FullHD 
• Operačná pamäť: min 8GB 
• Pevný disk: SSD, min 128GB 
• USB rozhranie: min USB 3 
• Operačný systém: Windows 10 
• numerická klávesnica 
• webkamera 

Kancelárska aplikácia Microsoft Office 2019 (2ks) 
Externý disk (1ks) 

• Kapacita: min. 2000GB 
• Rozhranie: min. USB 3.0  
• Veľkosť: max 2,5" 
6. Miesto dodania predmetu zákazky: MAS SEKČOV – TOPĽA, Hlavný 154/30, Raslavice 086 41  
7. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 12/2019 
8. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: budú zabezpečené prostredníctvom 

objednávkového formulára jednotlivých e-shopov   
9. Financovanie predmetu zákazky:  Integrovaný regionálny operačný program a vlastné zdroje MAS  
10. Lehota na predloženie ponuky:  17.12.2019 
11. Spôsob predloženia ponuky: objednávkové formuláre jednotlivých e-shopov   
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

V prípade, ak sumy, ktoré budú výsledkom prieskumu trhu budú vyššie ako 30 000€ bez DPH bude 
prieskum trhu vyhodnotený ako stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. 

13. Pokyny na zostavenie ponuky: nie je relevantné  
14. Otváranie ponúk: nie je relevantné  
15. Postup pri otváraní ponúk: nie je relevantné  
16. Lehota viazanosti ponúk: 12/2019 
17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Lenka Smetanková, 0940 621 399 
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) Uchádzač v prípade úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy/objednávky 
a relevantných informácii nakoľko verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z. 
o slobode informácii povinný zverejňovať informácie, ktorých predmet je financovaný z verejných 
financií.  
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b) Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom elektronickou formou.  
c) Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon 

kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti 
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
Raslavice, 17.12.2019 

 
          ..........................................................  

podpis, pečiatka 
 
 
 
 
 Podpis:
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