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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 
 
 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 
 

 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA 
 
Názov:                        Národný inšpektorát práce  
Sídlo:     Masarykova 10 

   040 01 Košice 
Zastúpený:  Ing. Jana Popovičová (generálna riaditeľka) 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000102965/8180 
IČO:   00166405 
DRČ:   2020830284 
Kontaktná osoba: Mgr. Andrea Takáčová        tel: 055/79 79 945     e-mail: andrea.takacova@ip.gov.sk 
 
 
2. PREDMET ZÁKAZKY  

„Nákup  : 1 ks digitálny fotoaparát vrátane príslušenstva“   
     

 
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Zabezpečenie dodávky:  1 ks digitálny fotoaparát vrátane príslušenstva (CPV 38651600-9) 

     
    
 
 4. PODROBNÝ  OPIS  PREDMETU ZÁKAZKY 

Obstarávateľ požaduje cenovú ponuku na: 
 
1 ks digitálny fotoaparát vrátane príslušenstva rozlíšenie 16Mpix, priblíženie 10x opt. zoom, vymeniteľný objektív 
externý blesk, taška, pamäťová karta 16GB 
 
 
5. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY BEZ DPH 

250,00 € 
 
 
6. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Miestom dodania služieb je Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice. 

 

7. LEHOTA NA POSKYTUTIE ZÁKAZKY  

Od prijatia objednávky najneskôr do ukončenia celého procesu verejného obstarávania spojeného s verejnou 
zákazkou podľa bodu 4. tejto výzvy. 

 

8. OBCHODNÉ PODMIENKY 

V súlade s Obchodným zákonníkom a podrobným opisom  predmetu zákazky. 
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 9. TECHNICKÉ PODMIENKY 

V súlade s podrobným opisom predmetu zákazky. 

 

10. PLATOBNÉ PODMIENKY   

Platba bude realizovaná po poskytnutí  jednotlivých tovarov. 

Verejný obstarávateľ  neposkytne  zálohové  platby  na dodanie predmetu zákazky. 

Lehota splatnosti faktúry medzi objednávateľom a poskytovateľom je stanovená na 90 dní od dátumu jej 
doručenia. Nákup je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.  

Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ  

- názov a číslo zmluvy, 

- číslo faktúry, 

- deň vystavenia  a deň splatnosti faktúry, 

- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR, 

- fakturovanú sumu v EUR, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, konštantný 

a variabilný symbol, 

- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby dodávateľa, 

- prílohou faktúry bude vyplnený a podpísaný Výkaz poskytnutých odborných služieb 

 
v prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto výzve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
poskytovateľovi na doplnenie, v takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý má oprávnenie na podnikanie v celom rozsahu predmetu zákazky. 

 

12. OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA 

Ponuka uchádzača musí obsahovať:  

 titulný list – v ktorom bude uvedený úplný zoznam všetkých dokumentov a presná identifikácia  

uchádzača – názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, telefón, fax, štatutárny zástupca, IČO, 

DIČ, bankové spojenie, 
označenie obalu s ponukou obsahujúci adresu verejného obstarávateľa, adresu uchádzača, označenie 
,,Neotvárať“ a názov zákazky - „Nákup  : 1 ks digitálny fotoaparát“ 

  

 kópia aktuálneho dokladu podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - doklad 

o oprávnení poskytovať služby, 

 špecifikácia ceny v štruktúre:  

 cena bez DPH/zákazka  

  výška DPH /zákazka 

  cena s DPH /zákazka 

 
13. JAZYK SÚŤAŽNEJ PONUKY 

Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku (slovenskom). 

 

14. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE  PONÚK 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za predmet zákazky. 
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 15. STANOVENIE PONUKOVEJ CENY 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Cena  bude vyjadrená v eurách (EUR) . Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty 
uvedie cenu v zložení: 

- ponuková cena bez DPH 

- výška DPH 

- ponuková cena s DPH 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom a na túto skutočnosť upozorní v ponuke. 

 

16. LEHOTA A MIESTO PREDLOŽENIA PONUKY 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená  na dňa 02.04. 2012 do 15:00 hod..  Ponuka doručená po 

stanovenej  lehote nebude prijatá, o čom bude uchádzač informovaný.  

Ponuky možno doručiť elektronicky na e-mailovú adresu : renata.maklaryova@ip.gov.sk, 
andrea.takacova@ip.gov.sk     

 

17. VYHODNOCOVANIE PONÚK 

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. 

 

18. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

Do  15.04.2012. 

 

19. NÁKLADY NA PONUKU 

Všetky náklady súvisiace s vyhotovením ponuky znáša v celom rozsahu uchádzač. 

  

 

 

Výzva vyhotovená dňa 19.03.2012 

 

 

 

 

...................................................................     ................................................................ 
 
Mgr. Andrea Takáčová        Ing. Jana Popovičová 

projektový manažér        generálna riaditeľka 
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