
 

  

    

 

 

    

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

 
na civilnú zákazku s nízkou hodnotou podľa ust. § 5 ods. 4 v spojitosti s § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)  

(ďalej len „Výzva“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 

Sídlo: Štúrova 8, 815 72 Bratislava  

IČO:                                              00 177 431 

Zastúpený: Ing. Pavol SEČKÁR PhD., predseda   

Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Krausová 

e-mail:                                              krausova.daniela@gmail.com 

 

 

2. Názov predmetu zákazky 

            „Nákup 35 kusov notebookov“  

 

3. Druh zákazky 

 Zákazka na dodanie tovaru nie bežne dostupného na trhu  

 

4. Klasifikácia spoločný slovník obstarávania CPV 

    30213100-6 - Prenosné počítače 

    51611100-9 Inštalácia technického vybavenia (hardvér) počítačov 

 

5. Typ zmluvy 

          Kúpna zmluva 

 

6. Stručný opis predmetu zákazky  

a) počet kusov dodávky: 35 kusov notebookov 

procesor: intel i3-7020U 2,5Ghz 

obrazovka min: 15,6" 

Kapacita pamäte min: 4Gb 

Disk: ssd 256GB 

Výdrž batérie: min 6 hodín. 

Operačný systém: Windows 10  

Druh optickej mechaniky: DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW 

Konektivita: Technológie bezdrôtového pripojenia 

WiFi karta Intel® 3168 802.11a/b/g/n/ac (podporuje technológiu Miracast) 

Bluetooth 4.2 

https://edshop.edsystem.sk/pc-a-notebooky/notebooky-a-ultrabooky/typ-zariadenia-notebook/n-11,115,0,179,817
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Sieťové rozhranie: Integrovaná gigabitová sieťová karta 10/100/1000 

Rozširujúce sloty: Čítačka pamäťových kariet SD (SD, SDHC, SDXC) 

port: HDMI 

porty min.: 3x -  USB 

Výbava: Numerická klávesnica 

Dodávka a inštalácia technického vybavenia (hardvér) počítačov, napojenie na existujúci systém 

Záruka na technické zariadenia – minimálne 2 roky. 

Správa zabezpečenia 

Podpora modulu Trusted Platform Module (TPM 2.0) 

Slovenská lokalizácia 

7.  Softvér pre všetky notebooky: Kancelársky balík: Microsoft Office 2016 Business SK + 

antivírusový program 

 

8. Inštalácia a doprava doprava na miesto - Štúrova 8, Bratislava do SZPB (inštalácia sw , 

internetový prehliadač, MS Office, prehliadač obrázkov, Adobe reader), nastavenie a konfigurácia 

siete, konfigurácia pošty, nastavenie užívateľa, inštalácia tlačiarne, inštalácia USB LTE modemu) – 

všetkých 35 kusov notebookov 

 

9. Rozsah predmetu zákazky 

35 ks  

 

10. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Doprava na miesto - Štúrova 8, Bratislava do SZPB 

 

11. Hlavné podmienky financovania 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády SR. Cenu uviesť konečnú, vrátane 

dopravy a montáže, cestovných a ďalších súvisiacich nákladov na výkon predmetu zákazky. Všetky 

náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania.  

 

12. Príprava a obsah ponuky 

a. Vyhotovenie ponuky 

▪ Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.  

▪ Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo Výzve, môžu 

byť v ponuke predložené aj ako kópie. Originály alebo ich úradne osvedčené kópie má povinnosť 

na základe výzvy predložiť iba úspešný uchádzač. 

▪ Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené                             

v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku. 

▪ Uchádzač predloží ponuku elektronicky, poštou alebo osobne. 

▪ Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o písomné vysvetlenie ponuky. Vysvetlením 

ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v 

písaní a počítaní. 

 

b. Spôsob určenia ceny , mena a ceny uvádzané v ponuke 

https://edshop.edsystem.sk/pc-a-notebooky/notebooky-a-ultrabooky/typ-zariadenia-notebook/n-11,115,0,876,10889
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▪  

Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a uvedená v zložení: 

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

- Sadzba a výška DPH 

- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

- Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke 

Cena musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie predmetu zákazky.  

Cena za predmet zákazky je maximálna, pričom musí zahŕňať všetky plnenia nevyhnuté pre riadne 

splnenie predmetu zákazky. 

Uchádzač je povinný ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta. 

▪ Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, 

výdavkov, príjmov a podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej 

ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu 

zákazky, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, 

vrátene dodávky a inštalácie. 

▪ Uchádzač uvedie v Prílohe č. 1 Výzvy - Návrh na plnenie kritéria cenu za celý predmet zákazky 

vyjadrený v EUR s DPH a rozpíše požadované položky  

▪ Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky, vyjadrená v EUR ako 

celková cena s DPH a budú v nej zahrnuté všetky náklady potrebné na realizovanie predmetu 

zákazky „Nákup 35 kusov notebookov“ 

▪ Ceny uvedene v ponuke uchádzača musia platiť počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky a 

nie je možné ich zvýšiť. 

 

c.  Obsah ponuky 

▪ Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  

▪ Kópia dokladu o oprávnení podnikať v súlade s ust. § 32 ods. 2 písm. e) Zákona (napr. výpis z 

obchodného registra alebo živnostenský list; ak má uchádzač sídlo mimo Slovenskú republiku, 

predkladá výpis z obdobného úradného registra s overeným prekladom; ak je uchádzačom 

občianske združenie alebo nadácia predkladá potvrdenie Ministerstva vnútra SR o vedení v 

príslušnom registri, resp. iný úradný doklad preukazujúci oprávnenie vykonávať predmet zákazky). 

Podmienku môže preukázať uchádzač aj  predložením platného potvrdenia o jeho zapísaní do 

zoznamu hospodárskych subjektov podľa ust. § 152 ods. 1 Zákona, resp. predložením čestného 

vyhlásenia o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov. 

▪ Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 Výzvy (Návrh na plnenie kritéria)  

 

13. Lehota na predkladanie ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky  

13. 12. 2018 do 9:00 hod. 

Doručenie poštou, elektronicky alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy   

 

 

 
                                                                                                                          Mgr. Daniela Krausová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 

 

 

Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

 

Názov predmetu zákazky:„Nákup 35 kusov notebookov“ 

 

Verejný obstarávateľ: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 

 

Uchádzač (názov, sídlo):...................................................................................................... 

           IČO:...................................... 

Platca DPH:   ÁNO – NIE  (nesprávne prečiarknuť) 

 

Cenová ponuka na predmet zákazky: 

Ponukovú cenu je potrebné uviesť do nasledovnej tabulky 

 

Obsah zákazky 
cena  

v EUR bez DPH 

DPH 20% cena celkom 

v EUR s DPH 

1.  35 kusov notebookov    

2.  Softvér pre všetky 

notebooky 
   

3. Inštalácia a doprava    

Cena celkom    

 

 

 

 

 

V cenovej ponuke sú zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s realizáciou predmetu zákazky. 

 

V .................................. dňa ........................ 

 

 

 

 

 

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

Pečiatka a podpis 

Oprávnenej osoby za uchádzača 

 

 

 


