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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
(jednoduchá zákazka) 

  

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

Názov:   Gymnázium Ľudovíta Štúra   

IČO:   00160865 

Obec (mesto):     Zvolen    

Ulica:    Hronská 1467/3  

 PSČ:   96049 

 

Kontaktná osoba:  Ing. Jozef Výboh 

 Telefón:   0948325612   

Elektronická pošta:   jozef.vyboh@gymzv.sk 

Internetová adresa:  www.gymzv.sk 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY:  

1. 4 ks NTB,  

2. 2 ks Tlačiarní,  

3. 1 ks Router,  

4. 45 ks USB kľúče 

3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:  

 Notebooky, usb disky, tlačiarne 

4. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  
 Predmetom zákazky je zakúpenie: 

4 ks NTB s minimálnymi parametrami :   

Windows 7 Professional, Procesor: Intel® Core i5-4210M 

Displej: 39,6 cm (15,6") Full HD AntiGlare (1920 x 1080) 

Pamäť: 4 GB DDR3L, Pevný disk: 500 GB Optická mechanika: DVD+/-RW DL 

Bluetooth, LAN, WiFi , čítačka odtlačkov prstov, webkamera, čítačka pamäťových kariet, zvuk 

DTS, USB 3.0, DisplayPort, podsvietená klávesnica. 

2 ks tlačiarne s minimálnymi: Tlač mono laserová, USB pripojenie (1tlačiareň s LAN, viď nižšie) 

rozlíšenie vertikálne 1200 dpi, horizontálne 1200 dpi, rýchlosť tlače 33 str./min., mesačná záťaž  

50000 str./mesiac, podávač na min 300 listov,   Automatický duplex, podporovaná gramáž papiera 

60 - 180 g/m2,  veľkosť operačnej pamäte: 128 MB. Pri jednej tlačiarni požadujeme podporu tlače 

cez sieť cez rozhranie (LAN/GBLAN): 10/100/1000. Druhá bez podpory tlače cez sieť.  

1 ks router s minimálnymi parametrami: 5 portov 1 Gb, podpora  IPv6, 64 MB SDRAM.  

45 ks USB FLASH disk s minimálnymi parametrami. Veľkosť 16GB, kompatibilný s USB 2, 

Plastové telo, ochrana konektora USB pred poškodením (zásuvné, otočný kov. kryt, preklápacie)  

 

5. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:  
Adresa verejného obstarávateľa 

6. ROZSAH  A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:  

7.  

Predpokladaná hodnota zákazky 4000,00 € bez DPH 
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8. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI: 
ÁNO 

9. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ:  
NIE 

10. TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY:   
Do 15 dní od objednania. 

11. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:  

Predložená ponuková cena je nemenná. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných 

zdrojov obstarávateľa. Splatnosť faktúr 14 dní od doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ 

neposkytne zhotoviteľovi preddavok. Platba sa uskutoční na základe fakturácie formou 

bankového prevodu po dodaní tovaru.  

12. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:    
predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar 

13. OBSAH PONUKY:  

Ponuka podľa tejto výzvy musí obsahovať ponuku na celý predmet zákazky. 

14. SPÔSOB URČENIA CENY:             

- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 

18/1996 Z. z. o  cenách v  znení  neskorších predpisov. 

- uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  

- ak uchádzač: 

a)  je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú 

(zmluvnú) cenu uvedie v zložení: 

   - navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

   - sadzba  DPH a výška  DPH, 

   - navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 

platcom DPH, upozorní. 

 

- uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky. 

 

15. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK:   
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia zmluvná cena za zrealizovanie predmetu zákazky 

v EUR s DPH. Uchádzači, ktorí nie sú platcami DPH uvedú celkovú  zmluvnú cenu a na skutočnosť, že 

nie sú platcami DPH upozornia verejného obstarávateľa v ponuke. 

16. PREDLOŽENIE PONÚK:  
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie 

ponúk elektronicky na e-mailovú adresu jozef.vyboh@gymzv.sk. 

 

Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 13.12.2013 čas: 12:00 hod 

 

Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty nemusia byť akceptované.  

 

17. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:  
Vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční na 13.12.2013 o 13:00. 

mailto:yboh@gymzv.sk
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 Výsledkom súťaže bude objednávky na predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom 

a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované s úspešným uchádzačom. 

 

 

18. VYHRADENIE PRÁVA:  
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, 

za ktorých sa vyhlásilo VO, 

b)  primerane upraviť objem zákazky v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je 

suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.  

c)   zrušiť zadávanie zákazky. 

 

 

 

 

 

Vo Zvolene dňa 9.12.2013  PhDr. Eva Chylová  

  Riaditeľka školy 

 


