
 
 

STREDNÁ   PRIEMYSELNÁ   ŠKOLA 
 

KOMENSKÉHO 5, 085 42   BARDEJOV 
 Email: skola@spsbj.svcmi.sk, tel. číslo/fax: 054/4722450 

Web: www.spsbj.edu.sk,  IČO: 00161705, DIČ: 2020508820 
 

V Bardejove 20.11.2014 
č. 475/2014 

  
 

Výzva  
na predloženie ponuky  

(podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v z. n. p.) 
 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:  Stredná priemyselná škola 
Sídlo organizácie:  Komenského 5, 085 01  Bardejov 
IČO:   00161705 
DIČ:   2020508820 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  
    Mgr. Vladimír Jacenko 

tel. 054/4722450 
email: riaditel@sps-bj.vucpo.sk 

 
 

2. Predmet obstarávania 
 

2.1.  Predmetom obstarávania  je dodávka 28 ks repasovaných počítačov, 10 ks LCD, 3 ks 
projektorov: 
- dodávka 28 ks repasovaných PC 
- dodávka 10ks LCD monitorov 
- dodávka 3ks projektorov  

 
Technická špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy a je jej neoddeliteľnou 
súčasťou.  Všetky uvádzané parametre je potrebné považovať za minimálne. 

 
       Miesto dodania: Stredná priemyselná škola, Komenského 5, 085 01  Bardejov 
 
2.2. Obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet obstarávania t.j. uchádzač  
        musí predložiť ponuku na všetky položky. 
 

2.3. Za prípustné zmeny obstarávateľ považuje len kvalitatívne vyššie parametre ako sú 
uvedené v prílohe č. 1 – Technickej špecifikácií. 

 
2.4. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 



 
3. Lehota na predkladanie ponúk 

      Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 28.11.2014 do 14.00 hod.  

 

4. Jazyk ponuky 

     Ponuku je potrebné vypracovať v slovenskom jazyku. 

 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Jediným kritériom je najnižšia cena ponuky. Pri hodnotení sa bude vychádzať 
z uchádzačom predloženej Prílohy č. 2.        

 

6. Typ zmluvy 

Výsledkom prieskumu bude  objednávka uzatvorená medzi obstarávateľom  a úspešným 
uchádzačom.  

 

7. Termín dodania tovaru 

Termín plnenia: do 16.12.2014. 

 

8. Doplňujúce doklady a informácie 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu školy.   Preddavok  ani zálohová platba sa 
neposkytuje. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného 
platobného styku  prostredníctvom učtárne školy  po dodaní predmetu obstarávania na 
predávajúcim vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je minimálne 15 dní.  

 

9. Otváranie obálok s ponukami  

      deň: 01             mesiac:  12               rok:  2014                hodina: 9,00 

           

10. Ďalšie informácie obstarávateľa  

10.1. Obstarávateľ výzve úspešného uchádzača na predloženie dokladu, že je oprávnený 
dodávať tovar, uskutočňovať prácu alebo poskytovať  službu;  t.j. doklad o oprávnení 
podnikať (fyzická osoba predloží aktuálny výpis zo živnostenského registra, 
právnická osoba predloží aktuálny výpis z obchodného registra príp. iný doklad). 

10.2.Cena musí byť stanovená v EUR  podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena nemenná bez možnosti jej 
dodatočných úprav. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),  navrhovanú  
zmluvnú cenu uvedie v zložení: cena bez DPH a cena vrátane DPH. 

                  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na                  
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. 

 

 



11. Lehota na zverejnenie výzvy na webovej stránke obstarávateľa: 

      od 20.11.2014                       do 25.11.2014 

 

 

Maximálna cena zákazky:  8 999,00  eur s DPH.    

 

 

 

                           

                                                                                         Mgr. Vladimír Jacenko 
       riaditeľ školy 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Prílohy 

Príloha č. 1 – Technická špecifikácia            

Príloha č. 2  -  Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk 



Príloha č. 1  

 

Technická špecifikácia 

Položka Typ Minimálna konfigurácia 
Požadovaný 

počet 
MJ 

A PC 

Procesor: Dvojjadrový, frekvencia 3GHz 
RAM pamäť: 4 GB DDR3 
HDD: 160GB 
ODD: DVD-RW 
Grafika: integrovaná 
OS: Win 7 Profesional 

20  ks 

B PC 

Procesor: Intel Core i3 3220 3.3GHz  
RAM: 4GB DDR3 
HDD: 500GB 
ODD: DVD-RW 
Grafika: Gigabyte GF GT610, 1GB DDR3 
OS: Win 7 Profesional 

8  ks 

C LCD 

Rozlíšenie: 1280x1024 
Kontrast: 800:1 
Jas: 300cd/m2 
Vstupy: VGA, DVI 
USB Hub: áno 
Povrch: matný 

10 ks 

D Projektor 

Projekčný systém: DLP 
Natívne rozlíšenie:720p (1280x720) 
Pomer strán: 16:9 
Svietivosť: 3,000 Lumens 
Životnosť lampy: 4000 hod. 
vstupy: 2xVGAin, HDMI 
výstupy: repro, HDMI,VGAout 

3 ks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2  

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk 

 

 

Uchádzača (meno, názov):  ......................................................... 

 

Sídlo (adresa):   ......................................................... 

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

 
Poznámka: 
Tabuľku vyplní uchádzač  
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke: 

 
Cena za predmet zákazky  100% 

 

 
 
 
 
 

........................................................................................................ 
                                                          Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača                                           

Položka Názov/počet 

Cena bez 
DPH 

v Eur/1ks 
 

Cena s DPH 
v Eur/1ks € 

 

Cena za 
požadovaný 
počet bez 

DPH 

Cena za 
požadovaný 
počet s DPH 

A PC/20     

B PC/8     

C LCD/10     

D Projektor/3     

Cena 
celkom 

x x 
 
x 
 

x  


