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Výzva na predloženie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou 

§ 102 zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní  

a o zmene doplnení niektorých zákonov 

Nadácia Škola dokorán, Dr. Janského 19/16, 965 01  Žiar nad Hronom 

telefonický kontakt 045/6735394, e-mail: nsd@nsd.sk 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 

Predmet zákazky:  Dodanie IKT vybavenia 

Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu 

Názov projektu:  Súlad rodinného a pracovného života 

Kód ITMS:   27120330017 

Prijímateľ:   Nadácia Škola dokorán  

 

 

1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA 

Názov:   Nadácia Škola dokorán  

IČO:    31930514 

Kontaktná osoba:  Lucia Babiaková 

Sídlo:    Žiar nad Hronom 

Adresa:   Dr. Janského 19/16, 965 01  Žiar nad Hronom 

Telefón:   045/6735394 

Elektronická pošta:  nsd@nsd.sk, babiakova@krabb.sk 

 

 

2. PREDMET OBSTARÁVANIA 

Predmetom obstarávania je dodanie IKT vybavenia na realizáciu vzdelávacích a poradenských 

aktivít v rámci implementácie projektu „Súlad rodinného a pracovného života“, konkrétne: 
 

10 ks notebookov s operačným systémom a 1 ks interaktívnej tabule.  
 

 

3. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)  

Hlavný predmet 

Hlavný slovník: 30213100-6, 30195920-7  

Doplnkový slovník: 39162200-7, 30231320-6, FA01-6 

 

 

4. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 

10 ks notebookov 

technická špecifikácia notebookov: 
min. 2-jadrový 64-bit CPU s frekvenciou min. 2.20GHz, skóre min. 1850 podľa Passmark 

CPU/Mark 

operačná pamäť min. 4 GB  

pevný disk min. 500 GB  

displej min. 15,6", rozlíšenie min. 1366 x 768 

optická mechanika DVD±RW DL 

1 x HDMI port, 2 x USB 2.0, 1 x čítačka kariet, wifi 

operačný systém Windows 7  alebo Windows 8 alebo jeho ekvivalent 

stereoreproduktory, integrovaný mikrofón, web kamera 

batéria  
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1 ks interaktívna tabuľa 

technická špecifikácia interaktívnej tabule: 
magnetická dotyková tabuľa (ovládanie akýmkoľvek predmetom) 

uhlopriečka: min. 195 cm  

pomer strán: 4:3 

rozlíšenie:  min. 4096 x 4096 

keramický povrch na popisovanie suchými fixami 

príslušné softvérové vybavenie v slovenčine 

sada pre pevnú inštaláciu na stenu 

 

V popise technickej špecifikácie predmetu zákazky sa odvoláva na konkrétneho výrobcu 

a značku, a to z dôvodu, že nebolo možné opísať predmet zákazky dostatočne presne 

a zrozumiteľne. Na základe uvedeného, aby nedošlo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu 

určitých záujemcov alebo výrobkov, verejný obstarávateľ pripúšťa aj iné ekvivalentné 

riešenia. 

 

 

5. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY 

Na celý predmet zákazky. 

 

 

6. SPÔSOB A VÝŠKA URČENIA PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená za náklade zrealizovaného cenového prieskumu e-

mailovou formou, a stanovená použitím aritmetického priemeru troch doručených cenových 

ponúk zaokrúhlených na celé stovky EUR. 

 

Predpokladaná hodnota celej zákazky je: 7 100,00 EUR bez DPH 
z toho 

- 1 ks notebooku s operačným systémom / 581,00 eur bez DPH a 10 ks notebookov 

s operačným systémom / 5 810,00 eur bez DPH 

- 1 ks interaktívnej tabule / 1 290,00 eur bez DPH 

 

 

7. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK A MIESTO DODANIA PREDMETU 

ZÁKAZKY: 
 

lehota viazanosti ponúk do:   30.6.2013 
 

lehota a miesto dodania do 5 pracovných dní  odo dňa účinnosti zmluvy 

predmetu zákazky:  Žiar nad Hronom (presné miesto určenia, tzn. 

názov a číslo ulice podľa výsledkov prieskumu 

trhu na poskytnutie priestorov na vzdelávacie 

a poradenské aktivity) 

 

 

8. TYP ZMLUVY 

Kúpna zmluva  

Návrh kúpnej zmluvy  uchádzač doplní a podpíše svojim oprávneným zástupcom a predloží 

ako časť ponuky. Text ustanovení návrhu zmluvy je pre uchádzača záväzný a nie je prípustné 

ho meniť alebo dopĺňať. 
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9. KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny:  

Úspešnou ponukou sa stane tá, ktorá ponúkne najnižšiu celkovú cenu za dodanie predmetu 

zákazky v € s DPH. 

 

Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží návrh na plnenie kritérií podľa tabuľky č. 1.  

Uchádzač  uvedie, či je  alebo nie je platca DPH /ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie ním 

stanovenú konečnú cenu / 

 

Postup výpočtu ponukovej ceny podľa tabuľky č.1 

 

Tabuľka č.1 

položka merná 

jednotka 

jednotková cena  počet 

jednotiek 

CENA CELKOM 

bez DPH 

v € 

s DPH 

v € 

bez DPH 

v € 

s DPH  

v € 

cena notebooku 

s operačným 

systémom 

kus   10   

cena interaktívnej 

tabule 
kus   1   

Celková cena za celý predmet zákazky – dodanie tovaru – IKT 

vybavenia na realizáciu vzdelávacích a poradenských aktivít. 
  

 

 

10. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý 

predmet zákazky (alebo konečná cena v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH) vrátane 

všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. 

 

 

11. PODMIENKY ÚČASTI 

pre splnenie podmienok účasti je požadované predložiť:  

 

a) doklad o oprávnení dodávať tovar (fotokópiu), 

b) predloženie zoznamu dodávok tovarov za predchádzajúce tri roky (2010, 2011 a 2012)  

s uvedením názvu zákazky, názvu odberateľa, celkovej ceny zákazky bez DPH, lehôt 

dodania a  dôkaz o plnení zákaziek potvrdia odberatelia vo forme referencií. Verejný 

obstarávateľ požaduje, aby finančný objem uskutočnených dodávok tovaru rovnakého 

alebo podobného charakteru ako predmet zákazky bol spolu za predchádzajúce tri roky ku 

dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk vo výške minimálne 21 300,00 € bez DPH. 

c) návrh  zmluvy 

 

 

12. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK 

Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: 

Nadácia Škola dokorán 

Dr. Janského 19/16 

965 01  Žiar nad Hronom 
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Obálku s ponukou je potrebné označiť nasledovne: adresa verejného obstarávateľa, adresa 

uchádzača, označenie, „IKT vybavenie – NEOTVÁRAŤ“.  

 

 

13. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: 

22.4.2013 do 11:30 hod. 

 

Tento termín je konečný pre obidva uvedené spôsoby doručenia ponúk. Ponuky nie je možné 

posielať elektronicky ani faxom. 

 

 

14. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 

Dátum: 22.4.2013 

Miesto: Nadácia Škola dokorán, Dr. Janského 19/16, 965 01  Žiar nad Hronom 

Čas:  14:00 hod. 

 

 

 

 

V Žiari nad Hronom, 5.4.2013 

 

 

Spracovala: Lucia Babiaková, manažérka projektu 

 

 
 

Za obstarávateľa: PhDr. Eva Končoková, správca nadácie 


