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   Výzva na predkladanie ponúk  
zákazka s nízkou hodnotou/službou podľa §102 Zák. č.25/2006 Z.z.o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
podľa Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N5/2008 Aktualizácia č.5 

 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 Názov:    Mesto Hanušovce nad Topľou 
 Sídlo:   Mestský úrad Hanušovce nad Topľou 
                                      Mierova 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou 
  IČO :   00332399 
 DIČ :   2020641018 
 Zastúpený:  Štefanom Strakom, primátorom mesta 

  Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu:  16623632/0200 
Kontaktná osoba:  JUDr. Ján Kaščák 
Telefón:   0902 970 870 
E-mail:  prednosta@hanusovce.sk 
 
 

2. Predmet zákazky:  
            Zákazka s nízkou hodnotou s názvom „Nákup výpočtovej techniky “.  
 

3. Opis predmetu zákazky: 
          Vybavenie  kancelárií  Mesta  Hanušovce  nad Topľou a školiacich miestností projektu          
 HaPeC-Hanušovské pracovné centrum. Výpočtová technika pozostáva z PC zostavy s 
 operačným systémom na zabezpečenie prístupu k informáciám, notebooku s operačným 
 systémom, napaľovacím a  prehrávacím systémom s pripojením na WiFi, s 
 prepojením  na  dataprojektor, dataprojektoru  slúžiaceho  na vizuálne  vzdelávanie 
 cieľovej skupiny projektu a tlačiarňou nevyhnutnou pre tlač dokumentov. Cenová 
 ponuka bude vypracovaná na základe nižšie uvedeného popisu. 
 
  1. Projekt „HaPeC-Hanušovské pracovné centrum“: 
  
 A: Priame výdavky:  
        -2ks PC zostava (uhlopriečka 19") 
                 -1ks NTB  
                 -2ksTlačiareň  
                 -1ks Dataprojektor  
 
 B: Nepriame výdavky:  
       -1ks NTB  
                  -1ks Tlačiareň  
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 2. Pre potreby Mesta Hanušovce nad Topľou:  
                 -2ks Monitor (uhlopriečka 22") 
                 -1ks NTB  
                 -3ks Myš  
                 -3ks Klávesnica 
      -1ks záložný zdroj 
 
Popis zariadení: 
Počítač:  Monitor: Uhlopriečka 19"/Uhlopriečka 22" (viď vyšie uvedený rozpis) 
                Vstup Analog VGA, D-sub, DVI  
                Rozlíšenie 1280x1024  
                Kontrast 10000:1  
                jas 250cd/m2  
                vstavané reproduktory  
      Klávesnica: USB/PS2, multimediálna, slovenské klávesy  
                Myš: USB/PS, Laser mouse s tlačidlom double click  
                PC: s OS windows 7 professional edition 64 bit SK/EN  
 
 
         Procesor: minimálne 2.9 GHz, 3 MB cache, 2C / 2T  
        Grafická karta: Integrovaná  
         HDD: 500 GB, 7200 rpm, SATA 6.0 Gb / s, SMART IV, 3.5  
       Pamäť ram: 2GB (1x2) Non-ECC, DDR3 1600 MHz SDRAM, Sieť: Gigabit LAN  
       Zvuk: Realtek ALC656 audio  
        Klávesnica (CZ / SK / ENG)  
       Myš, čítačka kariet 6v1  
       Zdroj:300 W  
 
     Výstupy vzadu:  
     (4) porty USB 2.0  
     RJ-45 Ethernet port,  
      DVI-D a VGA videa porty  
      Mikrofón  
       Zvukový vstup a výstup jack (5.1 kanálové audio out)  
 
     Výstupy vpredu:  
    (2) USB 2.0 porty  
    port, slúchadlový výstup a mikrofón  
     (3) PCIe x1 sloty  
      (1) PCIe x16 slot  
    (1) miniPCI slot  
  
Notebook: Notebook – Procesor min. 2350MHz, do 16" HD LED CS (1366x768), RAM 4GB,      
                   HDD 500GB, DVD napaľovačka, WiFi, BlueTooth, Webkamera, originálny      
                   Windows 7 Home Premium 64bit  
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Dataprojektor: Display 1x1,4cm  
     Natívne rozlíšenie 800x600  
     jas 2600 lumenov  
      Uhlopriečka obrazu - minimálna 76cm maximálna 762cm  
     projekčná vzdialenosť  1,2-13m  
     kontrast: 2000:1  
     lampa - 180w  
     životnosť lampy - aspoň 3500hodín  
     podporované rozlíšenia: od 640x480   do 1920 x 1080  
     reproduktor 1x7w mono  
     diaľkové ovládanie  
     signálny a napájací kábel  
     kryt objektívu  
     inštalačný sprievodca  
     Computer analog vstup 1xmini D-sub vstup - kompatibilný s YPbPr  
     S-video vstup - 1x mini Din - 4pin  
     Audio vstup 1x3,5mm jack stereo mini  
     PC control vstup 1xD-sub 9pin (RS232)  
 
Tlačiareň:  Mono laser, 18ppm, USB, WiFi, A4, Kvalita tlače 600x600 dpi - efektívnych        
                   1200dpi, zaťaženie 5000strán mesačne, pamäť MB, procesor 266MHz, Slot na      
                   podávanie 10 hárkov papiera, vstupný zásobník na 150 listov, konektivita - USB,      
                   WiFi  
 
Záložný zdroj: parametre 1900W/2200 VA, online  
 
    

4. Lehota a miesto plnenia: 
            Predpokladaná dodávka predmetu zákazky: 
  A: pre projekt HaPeC-Hanušovské pracovné centrum 
  - do decembra 2012 v zmysle konkrétnej objednávky na adresu uvedenú v bode č.1., do    
              10 dní od vystavenia objednávky  
 
 B: pre Mesto Hanušovce nad Topľou 
 - priebežne v zmysle konkrétnej objednávky na adresu uvedenú v bode č.1, do 10 dní od 
   vystavenia objednávky  
 

5. Cena a spôsob určenia ceny: 
- cenu žiadame stanoviť v zmysle rozpisu v bode č.3 
- uviesť počet MJ, jednotková cena bez DPH za MJ, cena spolu bez DPH, sadzba 

a výška DPH, cena spolu s DPH. Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke. 
 

6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 
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Cenu za zákazku podľa bodu 5. a kópiu oprávnenia preukazujúceho možnosť dodať 
predmet zákazky, t.j. výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra. 

 
7. Ponuku predložte v lehote do:  

 Poštou resp. osobne do 18.10.2012 do 12.00 hod. na adresu uvedenú v bode I. 
            Heslo na obálku: „Neotvárať-výpočtová technika!“. Na obálku s ponukou uveďte          
            adresu verejného obstarávateľa a adresu uchádzača. Ponuky nie je možné posielať     
            elektronicky ani faxom.  

  
 
8. Hodnotenie ponúk:  

           Kritérium pre hodnotenie je najnižšia cena. Predmet obstarávania sa bude realizovať 
           na základe objednávky.  

 
9. Predpokladaná cena zákazky 

            Do 4.945,80 € bez DPH 
 (pre projekt HaPeC 2.445,80 Eur bez DPH a pre mesto 2500,- Eur bez DPH).   
 

10. Iné 
           Zákazka môže obshovať cenu podľa špecifikácií v bode 3, prípadne ekvivalentné návrhy.      
           Predmet obstarávania je súčasťou projektu, ktorý je spolufinancovaný ESF.  
              
 
 
V Hanušovce nad Topľou, dňa 01.10.2012. 
        
 
 
                                                                                            Štefan Straka  

          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 


