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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

„Zakúpenie prevádzkových strojov a prístrojov, zariadenia, techniky 

a náradia“
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1.Identifikačné údaje prijímateľa podľa § 7 Zákona č. 25/2006 Z.z.:

Názov: Centrum Slniečko, n.o.

Sídlo: Farská 9, Nitra 949 01

IČO: 36096555

Štatutárny zástupca: Mgr. Mariana Kováčová

Internetová adresa: www.centrumslniecko.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Simona Kroupová

E-mail: centrumslniecko@centrumslniecko.sk

Telefón: 0917 469 561

2.Názov zákazky

„Nízkoprahové  intervenčné  Centrum  Slniečko-  prevádzkové  stroje  a prístroje, 

zariadenie, technika a náradie“

3.Opis predmetu zákazky

Predmetom  zadania  zákazky  je  zakúpenie  prevádzkových  strojov  a prístrojov, 

zariadenia, techniky a náradia /kopírovací stroj- 1 ks, videokamera- 1 ks/ s danými 

minimálnymi parametrami:

Kopírovací stroj- 1 ks

Minimálne parametre:

� Rýchlosť kopírovania/tlače- 28 strán

� Rozlíšenie- 600 dpi

� A4

� Vstupná kapacita papieru- 300 listov

� Duplex

� Výdrž tonera 5 000 strán

� 1 ks náhradný toner

Videokamera- 1 ks
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Minimálne parametre:

� Snímač (4,5 mm) CMOS , 3,3 Mpx, min. 

� Objektív zoom 30 optický, 350 digitálny, optický stabilizátor obrazu, svetlosť 

F1,8 – F3,4, ohnisková vzdialenosť f=2,1-63 mm

� Video MPEG4-AVC/H.264

� Rýchlosť uzávierky 1/6 – 1/6000 s

� Konektor HDMI
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� Dobíjací akumulátor

4.Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Základným kritériom pre  vyhodnotenie  cenových  ponúk  je  celková  cena  zákazky 
a kvalita (dodržanie minimálne stanovených parametrov).

5.Podmienky účasti uchádzačov

- predloženie kópie dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky 

6.Lehota a podmienky predkladania cenových ponúk

Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 10.11.2011.

Ponuku doručiť poštou alebo osobne na adresu: Centrum Slniečko, n.o., 

P.O.Box 17 F,  

Farská 9, 

949 01 Nitra 

Cenové ponuky sa predkladájú v slovenskom jazyku.

Cenová ponuka musí obsahovať jednotkovú cenu, celkovú cenu a všetky ceny musia 

byť uvádzané v € vrátane DPH.

Cenovú  ponuku  je  potrebné  zaslať  poštou  alebo  priniesť  osobne  opečiatkovanú 

v obálke  na  vyššie  uvedenú  adresu.  Obálka  musí  byť  označená  „Neotvárať“ 

a názvom zákazky „Nízkoprahové intervenčné Centrum Slniečko- prevádzkové stroje 

a prístroje, zariadenie, technika a náradie“.

21.10.2011, Nitra Mgr. Mariana Kováčová

   štatutárny zástupca
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