
VÝZVA 

Na predloženie cenovej ponuky – jednoduchá zákazka – postup VO ( § 9 ods. 9. Zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

  Identifikácia verejného obstarávateľa:         

  Základná škola , Holíčska 50, 851 05 Bratislava 
   1. IČO: 31780491 

        Kontaktné miesto: Základná škola , Holíčska 50, 851 05 Bratislava 
   Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Varga 

      Telefón: 02/ 63 810 206 E-mail: zsholicska@zsholicska.sk 
    Názov predmetu zákazky: Stolový počitač       

  Predpokladaná hodnota zákazky ( bez DPH ): 1750,00 € 
  2. Typ zmluvy: Zmluva na dodanie tovaru, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania. 

  Spoločný slovník obstarávania ( CPV ): 30213300-8 
     NUTS kód: SK01 

        Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je kúpa počitačov do počítačovej  miestnosti  

3. pre žiakov školy z daru Nadácie ESET. Uvedené v tabuľke v prílohe tejto výzvy s ich dodaním  

  vrátane dopravy a ich vyložením na pracovisku verejného obstarávateľa. 
 4. Miesto doadanii tovaru:           

  Základná škola , Holíčska 50, 851 05 Bratislava       

5. Rozdelenie predmetu zákazky: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

6. Lehota dodania zákazky: máj 2014         

  
Podmienky financovania predmetu zákazky: Platba sa uskutoční v súlade s kúpno-
predajnou 

  zmluvou na dodadnie tovaru, na základe vystavených faktúr, ktorých prílohou bude  

7. objednávka a zápis o odovzadní a prevzatí tovaru. Doba splatnosti bude 14 dní odo dňa  

  doručenia faktúry verejnému obsatrávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohy neposkytuje. 

  Uplynutie lehoty na predloženie ponúk:   16.05.2014     

8. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Ponuky musia byť doručené v elektronickej 

  podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky  

  predložené v listinej podobe.           

  Podmienky účasti:             

  
 

Doklad o oprávnení dodávať tovar ( výpis z obchodného registra, živnostenské  

9. oprávnenie alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorm musí byť zapísaný predmet 

  podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky. 

  
 

Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť požadované doklady v orgináli alebo 

  v overenej kópií. 
        Kritéria na hodnotenie ponúk:           

  
 

Cena v € bez DPH 
     10.  

 
Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia 

  požadovaných dokladov a dokumentov v súlade s touto výzvou nasledovne : splnil - nesplnil 

                  

  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:       



  Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstrávania je v prac.  

11. dňoch v čase od 8:00 hod .do 14:00 hod., kedy je možné doručovať písomnosti osobne 

  Prijatá ceny zákazky je konečná a nemenná.       

         V Bratislave 13.05.2014 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  
     

      Názov tovaru  Množstvo Cena bez  Cena  Cena  
     DPH s DPH celkom 
 Počitač HP 16 ks        
           
           
           
           
           
           
           
 

      

      Paramaetre produktu: 
     Procesor (CPU) Intel Core 2 Duo E8400 3.00 GHz 

  Operačná pamäť (RAM) 4096 MB DDR3 
    Pevný disk (HDD) 250 GB SATA 
    Optická mechanika DVD - ROM 
    Grafická karta (VGA) Intel Graphics Media Accelerator 4500 

  Sieťové karty 10/100/1000 Mbit 
   Zvuková karta Áno 

    Prevedenie Tower 
    Porty 8xUSB 2,0, 1xVGA 

   Operačný systém  Windows 7 HomePremium 
   

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


