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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
pre zákazku podľa § 118 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

„Nákup 1 ks multifunkčného zariadenia“ 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Obec Sap 
Sídlo: 930 06 Sap 48 
IČO: 00305693 
Kontaktná osoba: Ing. František Miklós  
Telefón: 031/5549206 
Email: obecsap@obecsap.eu 
 
 
2. Predmet zákazky:  
Realizácia projektu „Nákup 1 ks multifunkčného zariadenia“. 
 
 
3. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo 
poskytovania služieb:   
3.1 Zákazka na poskytovanie služieb zadávaná v zmysle  § 118 zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
3.2 Miesto poskytovania služieb: Obec Sap 
 
 
4. Opis predmetu zákazky:  
4.1 Verejný obstarávateľ vyhlasuje podlimitnú zákazku, predmetom ktorej je „Nákup 1 ks 
multifunkčného zariadenia“.  
- Samotný stroj + zásobník papiera pre A4 + A3  

- Multifunkčné zariadenie čiernobielo. Kapacita papiera 500 + 500 listov a ručný podávač na 
100 listov. Pamäť 2 GB , 250 GB pevný disk. 

- Duplexný podávač originálov 
- Jednoduchý stolík (pod zariadením) 

- 1x toner 
- Inštalácia na OcU Sap, školenie obsluhy, nastavenie predvolieb, inštalácia na pracovné 
stanice.  
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5. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 
Hodnota:  2.500,-  EUR. 
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota 
zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto 
ponuku za neprijateľnú a má právo odstúpiť od zákazky.  
 
 
6. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky. 
 
 
7. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie zákazky: lehota ukončenia zákazky do 
31.10.2018 
 
 
8. Podmienky účasti, obsah ponuky: 
Uchádzač predloží v ponuke doklad o tom, že je oprávnený poskytovať službu, na ktorú sa  
ponuka predkladá. 
 
 
9. Súčasťou ponuky uchádzača musí byť: 
Doklad o oprávnenosti podnikať – pri predložení cenovej ponuky - fotokópia, pred podpisom 
zmluvy - originál alebo úradne overená kópia, alebo úradne overená kópia dokladu o zapísaní 
do zoznamu podnikateľov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v plat-
nom znení, ktorým sa preukáže jeho aktuálnosť v danom čase. 
 
 
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena 
10.1 Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá 
splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý predmet 
obstarávania. 
10.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách.  
10.3 Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v členení: cena bez DPH a cena s DPH. 
10.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní v ponuke na túto skutočnosť. 
 
 
11. Lehota na predloženie ponúk  
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť 
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu o označená údajmi: 
- adresa verejného obstarávateľa, 
- adresa uchádzača ( jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania ) 
- heslo: „Nákup 1 ks multifunkčného zariadenia“ 
Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi osobne počas úradných hodín verejného 
obstarávateľa alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa: Obec Sap, 930 06 Sap 48 do 
12.00 hod. dňa 13.07.2018. 
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12. Vyhodnotenie ponúk: 
12.1 Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku 
vyhodnotenia písomne. 
12.2 Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr 
do 20.07.2018 a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto 
zákazke neuspeli.  
 
 
13. Ďalšie informácie 
13.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31.12.2018. 
13.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  
13.3 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto 
výzve.  
 
V Sape, dňa 25.06.2018 
 
                                                                                          ............................................................. 
                                                                                                    Ing. František M i k l ó s  
                                                                                                            starosta obce                                                                                                                          


