
VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky na nákup elektroniky 

 
 

Zadávanie zákazok s nízkymi  hodnotami - postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  (ďalej len „zákona o VO“) zadávané verejným obstarávateľom.  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci 

Sídlo organizácie: J. Kármána 2, 984 01 Lučenec 

Zastúpený: Mária Ambrušová, riaditeľ 

IČO: 45020094 

DIČ: 2022573773 

Web:  www.noslc.sk 

 
2. Predmet zákazky:  predaj elektroniky 

3. Opis predmetu zákazky: Nákup elektroniky: Notebook: - Intel Core i7 8750H, 

Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB Pamäť RAM: DDR4 16 GB Úložný 

priestor: SSD: 256 GB + HDD 1 TB, Fotoaparát/videokmera: (digitálna zrkadlovka) 

20 MPix, 4K videozáznam, Pamäťová karta: (k fotoaparátu) min. 64 GB, Objektív 

k fotoaparátu npr. 50mm f1.8, 70-300mm a iné , Projektor: minimálne 3200 lúmenov, 

Projekčné plátno so statívom: minimálne rozmery 150cm x 200cm.Taška na 

fotoaparát. Reproduktory k PC  

 

4. Miesto dodania služby: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci, 

  J. Kármána 2, 984 01 Lučenec 

 

5. Lehota na dodanie predmetu obstarávania – Október 2018 

6. Možnosť predloženia ponuky: Na celý predmet zákazky a na položky jednotlivo. Nie 

je podmienkou ponúknuť celý žiadaný sortiment avšak môže to byť výhodou za 

predpokladu dobrej ponuky na všetky položky spolu. 

7. Kontaktná osoba: 

Bc. Milan Alberti, Odborný pracovník, milan.alb@centrum.sk (informácie budú 

poskytnuté na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v bode výzvy.),0948438006 

Mgr. Danica Šóšiková, ekonómka,  sosikova@noslc.sk . 

  



8. Termín na predkladanie ponúk 

Dátum: do 05.10.2018 

Čas: do 15.00 hod. 

Ponuky doručené, alebo predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú 

verejným obstarávateľom prijaté. 

 

Ponuky musia byť doručené na e-mailové adresy uvedené v 7. bode, resp. na adresu 

kontaktného miesta uvedené v bode l. tejto výzvy. Do predmetu, resp. na obálku uviesť 

„Cenová ponuka – prieskum trhu“ 

9. Miesto predkladania ponúk 

e-mail: milan.alb@centrum.sk, sosikova@noslc.sk,           

adresa: Novohradské osvetové stredisko v Lučenci                             

J. Kármána 2, 984 01 Lučenec 

10. Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie 
 

11. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH:  3000 ,-  EUR - Položky zákazky spolu 
 

 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
1. Návrh ceny vrátane DPH. 
2. Doklad o podnikaní 

 
 

12. Podmienky financovania predmetu obstarávania: 

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe 

daňového dokladu vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 14 dní 

odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná  po prevzatí 

predmetu zákazky formou preberacieho protokolu. Verejný obstarávateľ' 

neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Ekonomicky najvýhodnejšie z hľadiska kritérií: 

1. Parametre 

2. Cena 

 
14. Informácie o výsledku: 

Výsledok verejného obstarávania zákazky bude oznámený len úspešnému uchádzačovi.  

Úspešných uchádzačov môže byť viac za predpokladu  výhodnejšieho nakúpu 

elektroniky jednotlivo. 

         

 

 

  Mária Ambrušová 

                   riaditeľ 


