Prieskum - výzva
Prieskum slúži na účely

určenia predpokladanej hodnoty zákazky

(ďalej aj ako len „PHZ“)
po schválení žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty
v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Štefanov nad Oravou
Sídlo:
Obecný úrad Štefanov nad Oravou, Plátenícka č. 61, 027 44 Tvrdošín
IČO:
00314889
Kontaktná osoba:
Ing. Ivan Maťuga, starosta obce
Adresa:
Plátenícka č. 61, 027 44 Tvrdošín
Elektronická pošta:
obecstefanov@oravanet.sk
1. Predmetom prieskumu trhu je stanovenie PHZ na nákup projektora a projekčného plátna
a zaškolenie obdlughy. Predmet výzvy nie je možné rozdeliť
Požiadavky na dataprojektor:
Projekčná sústava - Technológia 3LCD
Svetlosť farieb - 3.600 Lúmenov
Rozlíšenie - WXGA, 1280 x 800, 16:10
Žiarovka - 6.000 h Životnosť, 10.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)
Lichobežníková korekcia - Automaticky vertikálne: ± 30 °, Manuálne horizontálne ± 30 °
Reproduktory – min. 2 Watt
Požiadavky na plátno:
prenosný a ľahký formát o rozmere 175 x 175
vysoká kvalita povrchu
vhodný na prácu vonku
Požiadavky na služby:
Zaškolenie obsluhy na prácu s dataprojektorom
Pozáručný servis
Dovoz tovaru
2. Miesto a termín dodania ponuky: do 10.00 hod. dňa 09. 03. 2018
Spôsob doručenia ponúk:
emailom, osobne, poštou, prípadne kuriérom
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obecný úrad Štefanov nad Oravou
Ulica Plátenícka č. 61
027 44 Tvrdošín
obecstefanov@oravanet.sk

3.

Ponuku uveďte v zložení:
a. Navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH.
b. Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH ( ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní
na túto skutočnosť verejného obstarávateľa v ponuke).
c. Prípadne iné náklady, ktoré požadujete a súvisia s dodávkou, ako je napr. doprava,

4. Poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa a výsledok
z posúdenia týchto informácií nebude zasielaný osloveným podnikateľským subjektom, ktoré
poskytli predmetné cenové ponuky verejnému obstarávateľovi a ich vyhodnotenie sa neriadi
ustanoveniami § 53 zák. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní.
Č. p.: OcÚ ŠnO 87-1/2018
Štefanov nad Oravou dňa 01. 03. 2018

Ing. Ivan Maťuga
starosta obce

