
                                                                           
 

Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33  

 
 
 
 
 
 
 
 

 V Chminianskych Jakubovanoch, dňa 23.10.2012 
  
 
Vec: Cenový prieskum  – výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
Obec Chminianske Jakubovany podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov dovoľuje si Vás vyzvať v súlade s §102 citovaného zákona na 
predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky : dodanie multifunkčných zariadení 
v rámci realizácie verejného obstarávania pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany“    
 
1/Postup obstarávania:  zákazka s nízkou hodnotou (ZsNH) - prieskum trhu 
 
2/Vymedzenie predmetu  zákazky: 
Výber dodávateľa služby/tovaru pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany“ – dodanie multifunkčných zariadení, schváleného z OP ZaSI,  
Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie.  
 
Popis zákazky: 
 
Minimálna technické požiadavky, alebo jeho ekvivalent pre predmet zákazky : 
 
Multifunčné zariadenie - Rýchlosť tlače 4. (far.)/16(čb) str./min.; pamäť 128 MB; ADF 15 
listov; Ethernet 10/100 Base TX, FAX; Direct USB print and scan 
 
Kľúčová špecifikácia: 
Rozlíšenie: 2400 x 600 dpi 
Mesačné zaťaženie: až 20 000 strán 
 
Funkcia: 
tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie 
 
Tlač: 
Rýchlosť farebnej tlače: min. 4 str./min. veľkosti A4 
Doba výstupu prvého výtlačku farebnej tlače: menej ako 26 sekúnd (z pohotovostného režimu) 
 
Kopírovanie: 
Doba výstupu prvej farebnej kópie – menej ako 49 sekúnd 
Miera zväčšenia: 25 – 400 % (sklo), 25 – 100 (ADF) 
Rozlíšenie: text, text/fotorežim: 600x600 dpi, fotorežim: 1200x1200 dpi 
Rýchlosť farebnej kópie: do 4 strán/min. vo velkosti A4 
 
Skenovanie: 
Skenovanie do: USB, adresár, aplikácia, sieť, e-mail 
Rozlíšenie do: 4800x4800 dpi 
 
Fax: 
Rýchlosť modemu: 33,6 Kb/s 
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Manipulácia s papierom: 
Výstupná kapacita a typ: zásobník na 100 listov 
Typ média: obálky, štítky, kartón, transparentné (predtlačené, lesklé, dierkované, recyklované) 
Veľkosť dokumentov ADF: 76x127 mm – 216x356 mm 
  
Všeobecné: 
Pamäť: 182 MB 
Rozhranie: vysokorýchlostné USB2.0, Ethernet 10/100 Base-TX 
 
Počet ks: 2 
 

- Predpokladaná celková hodnota predmetu zákazky je v EUR 583,33 bez DPH. 
 
 

Miesto dodania tovaru – Obecný úrad Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 
082 33 
 
 
3/ Podmienky účasti: 
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné predložiť: 
 - cenovú ponuku s technickým popisom podľa bodu 2 tejto výzvy 
-  predloženie kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar a služby 
 
4/ Predkladanie ponúk: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu: Obec Chminianske 
Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33 s označením „Dodanie multifunkčných 
zariadení - neotvárať “. Cenovú ponuku uchádzač predloží v členení: suma bez DPH, DPH, 
suma vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť slovne 
„NIE SOM PLATCOM DPH“ a do ponuky uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
 
5/ Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
02.11.2012 do 14.00 hod 
 
6/ Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH resp. konečná cena za celý 
predmet zákazky v rátane dodania tovaru do miesta určenia dodávky, ako aj kvalita tovaru. 
 
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte svoju ponuku 
v požadovanom termíne.                                                       
 
                             
                                                                                                                  

Jozef Lukáč 
starosta obce 

 
 
 
 
 


