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Výzva na predkladanie ponúk 
(zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 pís. c zákona č.25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“): 
Názov: Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja 

Adresa: Námestie SNP 23 

Obec (mesto): Banská Bystrica  

PSČ: 974 01 

IČO: 37828100 

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Brieda 

Telefón: +421 48 4325 130 

Elektronická pošta: vladimir.brieda@vucbb.sk 

2. Predmet zákazky 
Zákazka na dodanie tovaru. Názov predmetu zákazky:  

„NP – Budovanie kapacít VÚC – notebook“ 

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 
NIE     X  ÁNO     

4. Opis predmetu zákazky 
V rámci implementácie projektu „Národný projekt - Budovanie kapacít regionálnej 
samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a 
projektov financovaných EÚ“ sa uskutoční nákup 2 ks prenosných počítačov - 
notebookov každý s nainštalovaným kancelárskym balíkom (sotwérom). 

Technická špecifikácia: 
- Procesor výkon - min. hodnotenie podľa PassMark 1580 bodov,  3MB Cache pamäť, 

grafická karta zdieľaná, operačná pamäť DD3 min. 4GB, HDD min. 320GB 5400ot., 
SDHC čítačka kariet, operačný systém 

- kancelársky balík (softwér) 
- dodávka tovaru do sídla obstarávateľa 

Minimálne požiadavky na realizáciu zákazky: 
- Určenie ceny alebo spôsob jej výpočtu musí byť zrozumiteľný, jasný a musí zahŕňať 

všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. 
- V cene budú započítané ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a § 3 vyhl. č. 87/1996 Z. z. vrátane 
dopravných nákladov na miesto dodania predmetu zákazky.  
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- Cena je dohodnutá ako cena zmluvná, vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku 
dňu predloženia ponuky a je platná do zmluvného termínu dokončenia predmetu 
zákazky. 

- Tovar bude dodaný do 5 dní  od vystavenia objednávky verejného obstarávateľa. 
- Servis bude zabezpečený do 1 hod. od nahlásenia poruchy. V prípade reklamácie 

počítačovej techniky, bude táto dočasne zapožičaná reklamovaná technika. 
- Uchádzač musí do tejto zákazky s nízkou hodnotou ponúknuť iba originálne a I. akosti 

vyhotovenia notebookov, dodávka nesmie obsahovať žiadne renovované resp. 
repasované časti ani súčiastky (vymeniteľné aj nevymeniteľné). 

5. Miesto dodania predmetu zákazky 
Po dohovore s verejným obstarávateľom sa dodávka počítačovej techniky uskutoční do sídla 
verejného obstarávateľa.  

6. Cena predmetu zákazky 
Uchádzač uvedie celkovú cenu predmetu zákazky v zmysle opisu predmetu zákazky 
v členení: 
- cena v Eur bez DPH; % sadzba DPH; DPH v Eur; cena v Eur vrátane DPH 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
30213100-6 Prenosné počítače 

48310000-4 Softvérový balík na vytváranie dokumentov 

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 
Viď opis predmetu zákazky. 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
NIE    X ÁNO   

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 
Predpokladané trvanie zmluvy: 31. máj 2012  

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú:  
Predmet obstarávania bude realizovaný a financovaný na základe schváleného finančného 
príspevku zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu SR a vlastných 
zdrojov žiadateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie 
zmluvy. Fakturácia bude na základe vystavených faktúr s minimálnou lehotou splatnosti 
faktúry 90 dní.  

12. Podmienky účasti záujemcov:   
Ø Predloženie dokladu o  oprávnení poskytovať požadovaný predmet zákazky alebo 

potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov vedenom na Úrade pre verejné 
obstarávanie. Tento doklad požadujeme predložiť ako neoverenú kópiu (originál alebo 
overená kópia nie staršia ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky bude vyžadovaný od 
vybratého uchádzača pred podpisom zmluvy).  

Ø Návrh uchádzača – cenová ponuka na predmet zákazky /položkovitý rozpočet na daný 
predmet zákazky –  položka musí mať stanovenú jednotkovú cenu na mernú jednotku, 
celkovú cenu za požadované množstvo/. V cene dodávaného tovaru uchádzač zahrnie 
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všetky svoje náklady spojené s dodaním tovaru, t.j. vrátane jeho dopravy a zloženia do 
miesta plnenia uvedeného v objednávke verejného obstarávateľa. 

13. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk  
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 19.03.2012 čas: 10,00 hod.   
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1   

14. Označenie obálky ponuky: 
Uchádzač predloží ponuku v samostatnom, nepriehľadnom, uzavretom obale označenom 
nižšie uvedenými údajmi osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 
verejného obstarávateľa a to v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač 
predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky 
na adresu verejného obstarávateľa. 

Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
- adresa uvedená v bode 1, 
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
- označenie „Prieskum trhu – neotvárať“, 
- označenie názvom predmetu zákazky „ako v bode 2“. 

15. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Celková najnižšia cena za dodanie tovaru s DPH. 

16. Lehota viazanosti ponúk: 
31.05.2013 

 

Dátum: 07.03.2012 

 

 

 
  ........................................................ 

Ing. Vladimír Laššák 
vedúci odboru regionálneho rozvoja 

 

 


