
Výzva na predkladanie ponúk 
 

zákazka s nízkou hodnotou/tovary 
podľa § 102 Zák.č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  
a podľa Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N5/2008 Aktualizácia č. 5 

 
I. Verejný Obstarávateľ 
 
Názov:    Miroslav Mikuš - Almik 
sídlo :     Krupinská cesta 9b, 960 01 Zvolen 
IČO :     37552643 
DIČ:     1020045795 
Štatutárny orgán/majiteľ: Miroslav Mikuš  
Kontaktná osoba:   Ing. Eva Melicherová 
tel.:    +421 45 5401717 
fax:    +421 45 5401713 
 
 
II. Predmet zákazky 

Názov zákazky:  
„Nákup výpočtovej techniky a zariadení a nákup interiérového vybavenia“ 

 
Opis predmetu zákazky: 
 
Nákup výpočtovej techniky a zariadení: 
Dataprojektor – 1 kus 
Plátno – 1 kus 
Kamera – 1 kus 
Flipchart – 1 kus 
 
Nákup interiérového vybavenia: 
Stoly – 6 kusov 
Stoličky – 12 kusov 
 

 Špecifikácia: 
 

Dataprojektor: 
LCD, prenosný, Svietivosť:4000 lumenov, kontrast 2000:1 
USB Memory Viewer: umožňuje zobrazenie aj bez pripojeného počítača priamo z 
USB 
Možnosť bezdrôtového pripojenia (wifi) 
 
Plátno: 
motorové sťahovacie plátno + diaľkové, 16:9, rozmer: 236x133 cm,  predná 
strana matná biela, zadná čierna  
 
Flipchart: 
Pojazdná tabuľa na kolieskach s brzdou s výškovo nastaviteľným naklápacím 
stojanom, s možnosťou písania na listy papierového bloku s ľubovoľným rozstupom 
otvorov na zavesenie alebo priamo na magnetickú tabuľovú plochu. Pomocou 



prídavných výkyvných ramienok a magnetov si môžete na flipchart uchytiť ďalšie 
hárky papiera, výkresy atď.  
Prídavné výkyvné ramienka 2ks, papierové bloky 2ks, fixy 6ks na papier aj na 
tabuľovú plochu, stierky 2ks, magnety 10ks, laserové ukazovadlo 1ks  sú súčasťou 
flipchartu.  
Stoly: 6ks 
Materiál: Laminovaná drevotrieske Orech, nohy kovové, demontovateľné 
Rozmer: š80cm x d145cm x v75cm 
 
Stoličky: 12ks 
Materiál: kovová konštrukcia, čalúnená odolná látka. 
Stohovatelná, spájateľná do radov, bedrová podpora.  
Možnosť doplnenia podrúčok. 
 

Predpokladaná cena zákazky : 3 543,00 € bez DPH (4 251,60 € s DPH) 
 
III. Podmienky zmluvy 

 
          Predmet obstarávania sa bude realizovať na základe kúpnej zmluvy. 
 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov pridelených na 
realizáciu projektu s názvom „Rozvoj ľudských zdrojov spoločnosti Miroslav Mikuš - 
ALMIK“, 2710003 Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 
1 – Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie 1.2 podpora tvorby a udržania 
pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov 
a podpory podnikanie, kód výzvyDOP-SIA-2010/1.2.1./01, číslo zmluvy Z 
2711023061801 

 
       IV. Podmienky účasti 
              

Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar. 
 
IV. Spôsob a lehota na predloženie ponuky: do 22.03.2012 do 13.00 hod. 
 

             osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode 1, alebo elektronicky na adresu : 
             melicherova@almik.sk. 

   Označenie ponuky: „Zariadenia a nábytok“ 

 
             Vyhodnotenie ponúk : 23.03.2012 
 
      VI. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.04.2012 

 
       VII. Ďalšie informácie 

    
             Kritérium na hodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH. 
  
Dátum vyhotovenia výzvy: 06.03.2012 
 
 
                                                                                            Miroslav Mikuš 
                                                                                                   majiteľ 


