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KRAJsKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU
SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA

SEVEROVÝCHOD
SLOVENSKA

Námestie mieru 2, 080 O1 Prešov

V Prešove, dňa 22.2.2013

Vec: Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky

Krajská organizácia CR Severovýchod Slovenska sa v rámci prieskumu trhu v súlade s
§102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov dovoľuje obrátiť na Vás so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky na nasledovný
predmet obstarávania:

"Dodávka fotoaparátu sobjektívom a brašňou"

1. Rozsah a špecifikácia predmetu obstarávania.

Predmetom obstarávania je dodávka digitálnej zrkadlovky s objektívom a brašňou pre
potreby krajskej organizácie CR Severovýchod Slovenska s nasledovnou technickou
špecifikáciou - požiadavkami:

Fotoaparát - telo:

• 18,0 MP senzor
• Videá v rozlíšení Full HD
• Nepretržité snímanie s frekvenciou 5 sn./s
• Citlivosť ISO 100-12800
• 9-bodové automatické zaostrenie (AF) na širokú oblasť
• vrátane min. 8GB pamäťovej karty

Objektív:

• AF SP 17-S0mm f/2,8 so stabilizátorom

Brašňa pre fotoaparát aj s objektívom

Na celý komplet musí byť zabezpečená záruka na 2 roky
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2. Požiadavky na uchádzačov:

Uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba zapísaná v obchodnom registri alebo
inom registri, oprávnená poskytnúť danú službu predmetu obstarávania.

3. OBSAH PONUKY:

Cenová ponuka
Doklad o oprávnení poskytnúť danú službu (ix kópia)

4. Termín a miesto predloženia ponuky

Konečný termín na predloženie ponuky je 1.3. 2013 do 12:00 hod.

Ponuku možno doručiť osobne alebo poštou na adresu: Severovýchod Slovenska, Mgr.
Martin Janoško, Námestie mieru 2, 08001 Prešov, alebo poslať mail om na adresu:

martin.janosko@vucpo.sk pričom rozhoduje termín doručenia ponuky. V prípade zaslania

ponuky poštou alebo osobne, je potrebné cenovú ponuku označiť "CENOVÁ PONUKA -
NEOTVÁRAŤ!"

S. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

S pozdravom

SeverovýChOd S'ovensk~
Námestie mieru 2 08001 Pre~
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JC:202365S832

gr. Martin Janoško

výkonný riaditel' KOCRPSK
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