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Miesto pod slnkom n.o., Hlavná 68, Košice 

 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
Názov zákazky s nízkou hodnotou: Nákup výpočtovej techniky 

 
a) Identifika čné údaje verejného obstarávateľa 
 

Verejný obstarávateľ: 

Úradný názov:  MIESTO POD SLNKOM, n.o.   
IČO:   312 56511 

Poštová adresa:  Hlavná 68 

Mesto/obec:  040 01 Košice 

Štát:    Slovenská republika 

Štatutárny zástupca: PhDr. Eva Litavská – riaditeľka 

Web stránka:  www.miestopodslnkom.sk  

Poskytovateľ NFP:    SIA 

 

Kontaktná osoba: 

Meno:   Ing. Eva Bitarovská  

Tel.:   0905 733 812 

e-mail:    bitar@stonline.sk 

Poštová adresa:  Nám. Sv. Egídia 42/97 

Mesto/obec:  058 01 Poprad 
 

b) Prednet zákazky 

Názov zákazky: nákup výpočtovej techniky 
• Zákazka na dodanie tovaru 
• stručný opis predmetu zákazky: nákup výpočtovej techniky – notebook a tlačiareň na školiace 

účely 
• predpokladaná hodnota: 1 554.- EUR 
• kód podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

30000000-9  Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s 
výnimkou  nábytku a softvérových balíkov 

48000000-8  Softvérové balíky a informačné systémy 
50300000-8  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa osobných počítačov,    

 kancelárskeho vybavenia, telekomunikačného a audiovizuálneho 
vybavenia  

 
c) Podmienky účasti 

Uchádzač predloží kópiu oprávnenia na dodanie predmetu zákazky (kópiu živnostenského listu, výpisu 
z obchodného registra alebo iného relevantného dokumentu). 
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Aktuálnosť oprávnenia bude overená v príslušnom registri podľa právnej formy dodávateľa na internete 
na adrese www.orsr.sk u právnických osôb alebo www.zrsr.sk u fyzických osôb.  

 
d) Špecifikácia zákazky 
 

Predmetom zákazky je dodanie tovaru. Názov zákazky: „Nákup výpočtovej techniky 

Špecifikácia zákazky:  
 
Notebook – 2 ks 
• Veľkosť LCD: 15.6" LED  
• Procesor: minimálna hodnota Benchmarks podľa PassMark – CPU: 2000  
• Grafická karta: samostatná, min 512 MB 
• Pamäť: min 4 GB DDR3  
• Pevný disk: min 500GB  
• Optická mechanika: DVDRW  
• Wifi: 802.11bgn  
• Porty: VGA, 3 x USB, LAN 10/100/1000  
• Čítačka kariet: ANO  
• Web Kamera: ANO  
• Dva zabudované stereo reproduktory  
• Zabudovaný digitálny mikrofón  
• Plnohodnotná klávesnica SK a vlastná štandartná numerická klávesnica s bodkou  
• Prevádzka na batérie – min. 4 hod. 
• Súčasťou dodávky je: 

• príslušenstvo: káble na nabíjanie, externá myš, taška 
• softvér: 

o Operačný systém: Windows 7 Home Premium – výber z ANJ/SK/CZ jazyka  
o MS Office 2010 /Nie Starter edition  
o Antivírusový program s licenciou na min. 2 roky 

• služby: doprava na miesto dodania a inštalácia zariadenia 
• záruka min. 3 roky 

 
Multifunk čné zariadenie – 1 ks 
• multifunkčné zariadenie farebné laserové/LED - formát A4,  
• minimálna rýchlosť tlače 4 farebné a 16 ČB strán za minútu, 
• rozlíšenie tlače min. 600x600 dpi 
• rozlíšenie skenovania min. 1200 x 1200 dpi,  
• min. rýchlosť skenovania 14 farebných strán/min, 6 ČB strán/min,  
• automatický podávač dokumentov  min. 10 listov 
• gramáž papiera 64-220 g/m2,  
• mesačná záťaž min. 20 000 strán 
• plochý skener, formát PDF, M-TIFF, JPEG, XPS,  
• skenovanie do  USB, klient (PC), priečinok, aplikácia, sieť   
• jazyk tlačiarne PCL6, emulácia PostScript 3 
• automatická duplexná tlač 
• konektivita: USB 2.0, Fast Ethernet 10/100Base-TX, bezdrôtové pripojenie 802.11b/g/n 
• Súčasťou dodávky je: 
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• príslušenstvo: káble, kompletná plnohodnotná sada náhradných náplní 
• služby: doprava na miesto dodania a inštalácia zariadenia 
 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, neumožnuje sa rozdelenie predmetu zákazky.   

 
e) Vysvetľovanie podkladov 

V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich 
vysvetlenie písomne mailom u kontaktnej osoby na adrese uvedenej v bode a. 

Vysvetlenie dokumentácie použitej vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bezodkladne zverejní 
na internetovej stránke uvedenej v bode a. Preto záujemcom odporúčame sledovať informácie 
zverejňované na tejto stránke v sekcii verejného obstarávania 

 
f) Predkladanie ponúk 
Obsah ponuky 

o Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
� Značku a typ ponúkaných zariadení 
� Presnú špecifikáciu ponúkaných zariadení, ktorú bude možné porovnať s požadovanou 

špecifikáciou. Neposkytnutie niektorého z požadovaných parametrov špecifikácie bude 
chápané tak, že ponúkané zariadenie daný parameter nespĺňa a ponuka bude vylúčená 
z ďalšieho hodnotenia. V prípade potreby overenia pravdivosti niektorého z uvedených 
parametrov budú poskytnuté informácie overené na internete, príp. bude od uchádzača 
požadované vysvetlenie ponuky 

� Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 
� Kontakt na najbližšie servisné stredisko s uvedením presnej adresy strediska, pracovnej 

doby, tel. čísla a e-mailovej adresy. 
� Meno a telefón pracovníka, ktorý danú ponuku spracoval 

o Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.01.2012   
 

Označenie obalov ponúk 

o Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený a označený takto: 

� Názov a adresa obstarávateľskej organizácie - uvedené vo výzve, 

� Obchodné meno a adresu uchádzača (uvedie názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo 
miesta podnikania), 

� Označenie súťaže „Prieskum trhu  - neotvárať!“, 

� Označenie heslom, t.j. názvom zákazky  

 
Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

o Ponuky je potrebné doručiť v lehote najneskôr do 19.12.2011 do 10,00 hod. na adresu: MIESTO 
POD SLNKOM, n.o., Hlavná 68, 040 01 Košice 

o Rozhodujúce je fyzické doručenie ponuky na miesto doručenia, nie pečiatka pošty. 

o V prípade osobného doručenia ponuky na uvedenú adresu je personál na adrese k dispozícii 
v pracovných dňoch od 9,00 – 11,00 hod. a od 13,00 – 15,00 hod. V prípade doručenia ponuky mimo 
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uvedeného času je  potrebné telefonicky dohodnúť čas prevzatia u PhDr. Litavskej na čísle 
0903851823. 

o Ponuka doručená e-mailom je neplatná. 

o Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie 
dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. 

o Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

o Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania 
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku 
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 
g)  Hodnotenie ponúk 
 
Kritériá hodnotenia:  Najnižšia cena 

Hodnotená bude cena v EUR s DPH 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení   ponúk  bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, 
ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. 

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti jeho ponuky a ďalší postup smerujúci  k 
uzavretiu kúpnej zmluvy. 

Nákup výpočtovej techniky je financovaný z projektu „Zvyšovanie profesionalizácie zamestnancov NO 
so zameraním na pomoc ohrozeným rodinám v KSK.“, ITMS: 27140130183,  ktorý je realizovaný vďaka 
podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP ZaSI, v rámci schváleného rozpočtu projektu, teda 
zdroje určené na nákup výpočtovej techniky sú schválené v obmedzenej výške. Z tohto dôvodu bude 
ponúknutá cena porovnávaná s plánovanou sumou v rámci príslušných položiek rozpočtu projektu.   

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade, že cena za realizáciu 
diela bude prevyšovať finančné možnosti obstarávateľa alebo z iných opodstatnených dôvodov.  
 
h) Obchodné podmienky 

S úspešným uchádzačom bude podpísaná kúpna zmluva po schválení dokumentácie z prieskumu trhu 
určeným odborníkom Sociálnej implemenatčnej agentúry.  

Obchodné podmienky - povinné súčasti zmluvy: 

o Predmet zákazky bude uvedený v zmluve v súlade s časťou Špecifikácia zákazky tejto výzvy. 

o Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Košice, Hlavná 68 

o Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky:  31.01.2012 

o Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry 
a dodacieho listu, vystavených po dodaní a sprevádzkovaní obstarávaného tovaru alebo jeho časti. 
Dodávateľ predloží ako doklad k faktúre aj preberací protokol podpísaný oprávneným zástupcom 
objednávateľa a technickú dokumentáciu k obstarávaným zariadeniam. 

o Fakturované sumy sú v súlade s cenovou ponukou predloženou v rámci prieskumu trhu. Splatnosť 
faktúr je minimálne 30 dní od vystavenia. Objednávateľ sa zaväzuje k úhrade faktúr v dobe splatnosti. 

o Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a 
službami kedykoľvek počas doby 5 rokov od dodania predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami v 
zmysle platnej legislatívy. 
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o Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať servisné služby certifikovanými špecialistami a zabezpečiť 
servisný zásah v čo najkratšom čase, t. zn. prevzatie notebooku alebo tlačiarne u objednávateľa do 
servisu najneskôr do  24 hodín od nahlásenia poruchy. V ponuke uvedie kontakt na najbližšie servisné 
stredisko uvedením presnej adresy strediska, pracovnej doby, tel. čísla a e-mailovej adresy. 

o Nákup výpočtovej techniky je financovaný z projektu „Zvyšovanie profesionalizácie zamestnancov 
NO so zameraním na pomoc ohrozeným rodinám v KSK.“, ITMS: 27140130183,  ktorý je 
realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálne inklúzia.  

 
Spracovala: 
Ing. Eva Bitarovská 
Odborne spôsobilá osoba pre 
oblasť verejného obstarávania 
 
 
V Košiciach 02.12.2011 
 
 
 
 
 
 
   PhDr. Eva Litavská 
           riaditeľka 


