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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  
k zákazke s nízkou hodnotou 

Podľa § 102 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Krížová Ves 
IČO: 00326305 
Kontaktná osoba: Bc. Andrea Maláková 
Sídlo: Krížová Ves 
Adresa: Krížová Ves 51, 059 01 
Telefón: 052/45 91364 
Fax: 052/4591364 
Elektronická pošta: krizovaves@stonline.sk 
Web: www.krizovaves.sk 
 
2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Zabezpečenie služby v rámci realizácie projektu „Zvýšenie uplatniteľnosti obyvateľov obce Krížová 
Ves na trhu práce“, kód ITMS: 27120230124, - zabezpečenie výpočtovej techniky a antivírusového 
programu, konkrétne: 

a) Osobný počítač 
b) Notebook 
c) Multifunkčné zariadenie 
d) Antivírusový program 

 
3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
Popis služby: 

a) Osobný počítač (hardvér, klávesnica, monitor, myš, operačný systém) 
hardvér - minimálna operačná pamäť 4 GB, minimálna kapacita inštalovaného pevného disku 

500 GB, minimálna frekvencia procesora 3 GHz, min. 3 MB cache, minimálna požiadavka na 
integrovaný operačný systém – Windows 7,  

 monitor - minimálne rozlíšenie 1440x900, minimálne požiadavky na jas 250 cd/m2, 
minimálna odozva 5 ms, minimálny rozmer monitora “19“  
klávesnica - min. požiadavky: slovenská, USB, štandardná  
myš - min. požiadavky: káblová, optická, rozlíšenie 1000dpi, USB   
 

b) Notebook 
minimálne dvojjadrový procesor s frekvenciou 2,3 GHz, minimálna požiadavka 
na operačnú pamäť 4 GB, minimálna požiadavka na pevný disk 500 GB, minimálny rozmer 
monitora 15,6, minimálna požiadavka na integrovaný operačný systém – Windows 7 
 

c) Multifunkčné zariadenie 
Atramentová multifunkčná tlačiareň (tlač, scanovanie, kopírovanie), formát tlače max. A4. 
možnosť pripojenia k sieti, farebná tlač, USB. 
 

d) Antivírusový program 
2 ks antivírusového programu pre ochranu dvoch počítačov po dobu min. 1 roka. 
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Pri dodávke obstarávaného tovaru je potrebné zabezpečiť kompatibilitu PC a multifunkčného 
zariadenia. Doprava, dodanie do miesta určenia, montáž a inštalácia výpočtovej techniky 
vrátane ostatných nákladov súvisiacich s dodávkou predmetu zákazky je súčasťou 
obstarávacej ceny. 
 

4. DOBA POSKYTOVANIA SLUŽBY:   
a. Osobný počítač: Júl 2012 
b. Notebook: Júl 2012 
c. Multifunkčné zariadenie: Júl 2012 
d. Antivírusový program: Júl 2012 

 
5. LOKALITA POSKYTOVANIA SLUŽBY: Obec Krížová Ves 

 
6.     MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY: Na celý predmet zákazky.  
 

7. SPÔSOB A VÝŠKA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 
Predmetom ponuky je predloženie jednotkovej ceny za hodinu v Eur, celkovej hodnoty služby 

v Eur bez DPH a výšky DPH a celkovej hodnoty služby s DPH. 
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe schváleného predpokladaného rozpočtu 

projektu „Zvýšenie uplatniteľnosti obyvateľov obce Krížová Ves na trhu práce“. V cene sú zahrnuté 
všetky výdavky manažéra /odmena za prácu, telefón, cestovné, .../. Cenovú ponuku je potrebné 
vypracovať v slovenskom jazyku. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:  

a. Osobný počítač: 522,50 bez DPH 
b. Notebook: 490,83 bez DPH 
c. Multifunkčné zariadenie: 58,34 bez DPH 
d. Antivírusový program: 83,34 bez DPH 

 
8. KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Kritérium vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena za celý predmet 
zákazky /v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena/, vrátane všetkých nákladov 
súvisiacich s predmetom zákazky. Ponuku je potrebné vypracovať v súlade s §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších a súvisiacich predpisov v eurách ako cenu pevnú, garantovanú počas celej 
doby trvania zmluvy. Zároveň žiadame uchádzačov, ktorí sú neplatcovia DPH, aby to uviedli v cenovej 
ponuke. 
 
9. PODMIENKY ÚČASTI 

Obec Krížová Ves požaduje predložiť: 
- cenovú ponuku 
- kópiu dokladu o oprávnení dodať službu 

 
10. SPOSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK 

Ponuku je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne na adresu: Obec Krížová Ves, Krížová Ves 
51, 059 01. Obálku je potrebné označiť nasledovne: „Výpočtová technika – neotvárať!“ 
Termín a čas doručenia: najneskôr do 13.7.2012 do 12:00 hod. Tento termín je konečný pre obidva 
uvedené spôsoby doručenia. 
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11. VYHODNOTENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 

Dátum: 13.7.2012, miesto: Obecný úrad Krížová Ves, čas: 13:00. 
 
 
 
V Krížovej Vsi, 25.06.2012 

 
Jozef Grivalský 
Starosta obce 


