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Výzva na predloženie ponuky 
(jednoduchá zákazka) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
 

Názov:    Gymnázium Milana Rúfusa 
IČO:    00160881 
Sídlo:    Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom 
Kontaktná osoba:   Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 
Telefón/Fax:   045/672 56 30 
Elektronická pošta:  sekretariat@gymzh.sk 
Internetová adresa:  http://www.gymzh.sk 
 
 

2. Názov predmetu zákazky: 
 

Počítače a interaktívne technológie 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je dodávka počítačov, počítačového vybavenia s príslušenstvom a interaktívnych 
technológií pre inovovanie a doplnenie zariadení využívaných vo vyučovacom procese i pre činnosť 
nepedagogických zamestnancov. Zákazka zahŕňa dodávku nasledovného tovaru: 

- 3 stolové PC s operačným systémom pre prácu vedenia školy a ekonomických zamestnancov (2 
počítače potrebujú ďalšiu sieťovú kartu), 

- 4 počítače All-ine-ones operačným systémom pre vyučovanie informatiky, 
- 7 balíkov kancelárskeho softvéru, 
- 1 interaktívny dataprojektor do odbornej učebne biológie a držiak na upevnenie,  
- 8 dataprojektorov do kmeňových tried s príslušenstvom (taška, plátno, držiak, dlhší kábel HDMI), 
- 2 pamäťové moduly do servera, 
- 1 grafickú kartu. 

Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v prílohe (posledná strana v tomto dokumente). 
 
4. Spolo čný slovník verejného obstarávania:  

30213000-5 Osobné počítače 
30232000-4 Rôzne počítačové vybavenie 
30191200-6 Spätné projektory 
30237100-0 Časti počítačov 
30237200-1 Príslušenstvo počítačov 
48310000-4 Softvérový balík na vytváranie dokumentov 

 
5. Miesto dodania tovaru: 
 
Gymnázia Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom. 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je 9 583,33 EUR (t. j. 11 500,00 EUR s DPH).   
 
7. Rozdelenie predmetu zákazky: 

 
Rozdelenie predmetu zákazky nie je možné. 
 
8. Možnos ť predloženia variantných riešení: 
 
Variantné riešenia nie je možné ponúknuť pri počítačoch, interaktívnom dataprojektore a pre softvér. 
V ostatných položkách je možné predkladať variantné riešenia, ktoré budú spĺňať uvedenú špecifikáciu. 
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9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky: 
 
Predaj tovaru sa uskutoční na základe kúpno-predajnej zmluvy uzatvorenej s víťazným uchádzačom. Lehota 
na dodanie tovaru je najneskôr 27. 12. 2013. 

 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmie nky: 
 
Dohodnutú cenu za dodaný tovar sa obstarávateľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry predloženej 
dodávateľom.  
 
11. Podmienky ú časti uchádza čov: 
 
Súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý má skúsenosti s dodávkou tovaru uvedenom v predmete 
zákazky, a predloží doklad o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu uvedenú v predmete zákazky.  
Uchádzač zároveň predloží dokumentáciu podľa bodu 12. 
 
12. Obsah ponuky:  
 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
- doklady o oprávnení poskytovať službu uvedenú v predmete zákazky (živnostenský list, výpis 

z obchodného registra,...),  
- cenovú ponuku na zabezpečenie predmetu zákazky. 

 
13. Obhliadka miesta zákazky: 
 
Obhliadka nie je potrebná. 

 
14. Spôsob stanovenia ceny: 
 
Navrhovaná ponuková - zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zák. č. 18/1996 
Z. z. ocenách v znení neskorších predpisov. 
Navrhovanú cenu zákazky vyjadrenú v EUR je potrebné uviesť v štruktúre podľa druhov tovaru. 
Ak uchádzač je platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:  

� navrhovaná cena bez DPH, 
� sadzba a výška DPH, 
� navrhovaná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, 
zároveň upozorní. 
Uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky. Cena bude zahŕňať všetky náklady 
uchádzača. 
 
15. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
 
- Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na 

kompletný predmet zákazky. 
- Ponúkaný tovar musí dodržať uvedenú minimálnu špecifikáciu. 
- Pri výbere najvýhodnejšej ponuky tiež rozhodujú skúsenosti so zabezpečovaním tovaru v súlade s 

predmetom zákazky. 
 
16. Predloženie ponúk: 
 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk 
v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania s označením: 
Jednoduchá zákazka – NEOTVÁRAŤ! a s heslom: „Počítače a interaktívne technológie“. 
  
Ponuky je potrebné predložiť poštou na adresu školy alebo doručiť osobne na sekretariát školy 
v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 14.30 hod. (rozhoduje čas prijatia na sekretariáte školy a nie pečiatka 
pošty). 
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Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 16. decembra 2013 o 9.00 hod.  
 
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené. 
 
17. Doplňujúce informácie: 
 
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 16. decembra 2013. Výsledky súťaže budú 
zverejnené na stránke školy a oznámené jednotlivým uchádzačom telefonicky. Výsledkom súťaže bude 
kúpno-predajná zmluva, obchodné podmienky budú prerokované s víťazným uchádzačom.  
 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňa 31. 12. 2013. 
 
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, 
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných 

prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky, následne bude použitý postup zadávania zákazky 
zrušený.  

 
         
 
V Žiari nad Hronom dňa 05. 12. 2013 
 

 
 

 
         Ing. Dana Paálová 
           riaditeľka školy 
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Príloha: Minimálna špecifikácia tovaru v predmete zákazky 
 

P
ol

ož
ka

 

Tovar Kód Špecifikácia Počet MJ 

1 PC stanica bez monitora 
C8408417 

FUJITSU PC Esprimo P520 E85+ i5-4570 
4GB 500-7,2 DVDRW, W7P+W8.1P 3 

2 Sieťová karta pre PC v bode 1 
  

TP-Link TG-3269 RJ45 PCI karta 
10/100/1000Mbps, RealTek 2 

3 All-in-one 
D1V57EA 

HP 3520 AiO Intel® Pentium® G2030 3.0 
GHz, 20" HD+, UMA, 4GB, 500GB, 
DVDRW, WL, KLV+MYS, W7+W8, 1y 4 

4 MS Office  
  

MOL NL AE MS Office Standard 2013 
Sngl 7 

5 Interaktívny dataprojektor 
  

EPSON EB 475 Wi, v cene sú 2 
interaktívne perá, držiak pre ultrakrátku 
projekciu 1 

6 Dataprojektor BenQ MX661  

  

DLP projektor nat. XGA (1024x768), max 
UXGA (1600x1200), 3000 ANSI Lm, 
kontrast 13000:1, HDMI, 2W reproduktor, 
3D projekcie DLP Link, taška 8 

7 Držiak k dataprojektoru 
  

STELL SHO 1091 - nastaviteľná dĺžka 102 
cm 8 

8 Predlžovací kábel k 
dataprojektoru   20 m na prepojenie dataprojektora s PC 8 

9 Plátno k dataprojektoru 
  

ELITE SCREENS M84NWV, roleta, 84" 
(4 : 3), pre BenQ projektory 8 

10 SAS HDD pre server IBM 
  

IBM 600GB 2.5in SFF 10K 6Gbps HS 
SAS HDD (90y8872) 2 

11 Grafická karta 
  

min. 2 grafické výstupy pre monitor a 
dataprojektor 1 

 
Poznámky: 

1. Modré položky - nie je možné poskytnúť variantné riešenie 

2. Položka 5 nesmie prekročiť sumu 1 700 EUR bez DPH 

 


