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VEC: 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov ako verejný obstarávateľ podľa § 6 
ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
Vás vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky  

,, Dodávka IKT pre rozvojové projekty“. 

 
 
1. Opis predmetu zákazky:     

Predmetom zákazky je dodávka IKT pre rozvojové projekty vyhlásené MŠVVaŠ SR pre 
oblasť regionálneho školstva. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe tejto 
výzvy. Verejný obstarávateľ určuje záruku na predmet zákazky 24 mesiacov.  

 
2.  Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu obstarávateľa a rozpočtu MŠVVaŠ SR. 
Cena uvedená v objednávke je pevná. 
 

3. Postup obstarávania: 
§ 9 ods. 9 – zákazka na dodávku tovaru 

 
4. Cena:  

Predpokladaná cena zákazky: 10.940 € s DPH 
 

5. Miesto poskytovania predmetu zákazky:  
Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov  
Ulica 17. novembra 31, 083 01 Sabinov 
 

6. Ohliadka miesta plnenia zákazky: 
 Ohliadka miesta plnenia zákazky nie je potrebná. 
 
7.  Komplexnosť zákazky: 

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
 

8. Podmienky účasti: 
 Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť: 

 kópiu dokladu o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO v nadväznosti               
na § 26 ods. 2 písm. e) ZVO, v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať 
predmet zákazky, resp. podľa § 128 ZVO. 

 čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá pozastavenú činnosť, že nie je 
dlžníkom v sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, že nemá daňové nedoplatky 
a súčasne o tom, že nenastali žiadne skutočnosti, ktoré by bránili dodaniu 
predmetu zákazky.  

 



9. Obsah ponuky: 
Ponuka bude obsahovať: 

 doklady podľa bodu 8. Podmienky účasti, 

 cenový výmer – rozpočet v tlačenej forme. 
 
10. Predloženie ponuky:: 

Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne 
v zalepenej obálke s označením: „Ponuka: súťaž – neotvárať“ a s označením heslom 
súťaže „ Dodávka IKT pre rozvojové projekty“, na adresu Základná škola, Ul. 17. 
novembra 31, 083 01 Sabinov. Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 
08.11.2013 o 12:00 hod. 
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane 
DPH. V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom. 
 

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný 
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme 
a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.  
 

12. Lehota viazanosti ponúk: 
Verejný obstarávateľ vystaví  úspešnému  uchádzačovi zmluvu v lehote viazanosti 
ponúk. Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 30.11.2013.  
 

 
 
 
S úctou 
 
    

          Mgr. Alena Mladá                                    
            riaditeľka školy 

 
 



Príloha:    Zoznam tovaru pre verejné obstarávanie s popisom 
 

Knihovnícky systém Clavius - 
licencia do 20 000 zväzkov 
pre školy 

Obsahuje: Katalogizáciu kníh, máp a hudobnín, modul 
vyhľadávania (rešerše), výpožičný protokol, tlač čiarového 
kódu, WWW katalóg a kooperatívna sieťová katalogizácia 
(ISHARE). 

Scanner CipherLab Ručná čítačka čiarového kódu 

Etikety pre tlač čiarového 
kódu 

Bal. 100 x A4, 65 štítkov na stránke A4 

SERVER 
( DBF varianta ) 

Počítačová zostava minimálnej konfigurácie: Procesor Intel 
Core i3, 4GB RAM, 500 GB HDD, Windows 7/Windows 8 

STANICA – výpožičný 
pult/katalogizácia, online 
katalóg 

Počítačová zostava All in One - platforma: Intel, operačná 
pamäť: 4GB, harddisk: 500 GB, operačný systém Windows 
7/Windows 8 

HP LaserJet Pro P1606 Laserová čiernobiela tlačiareň 

Sieťové komponenty 
Komponenty na pripojenie počítačov školskej knižnice do 
školskej počítačovej siete (switch, sieťový kábel, RJ45 
konektory) 

Interaktívna tabuľa 
HITACHI fs Trio 77 S 

Jediná tabuľa na trhu, na ktorú píšu až 3 žiaci súčasne. 
Keramická a magnetická, povrch bez elektroniky, ovládanie 
prstom, uhl. 196 cm, bočné ovládacie ikony. Interaktívny SW 
StarBoard - verzia 9.4. 

Projektor HITACHI CP D 27 Projektor so super krátkou projekčnou vzdialenosťou – 75 cm. 

Montáž a školenie k 
interaktívnej tabuli, držiak k 
projektoru a doprava 

Inštalácia a školenie, držiak k projektoru a doprava techniky. 

Notebook HP  CQ57-431 

HP notebook, procesor AMD Dual Core E-450, pevný disk 
500GB HDD 5400rpm, optická mechanika DVD-RW Super 
Multi, displej 15, 6", webcam, Windows 7. 
 

Toner do HP LaserJet P1006 
čierny  (1 ks) 

Originálny  laserový toner HM PRINT, ktorý zabezpečuje 
vysokú kvalitu tlače, 1500 strán.                            
 

Hravé čítanie  pre 1. – 4. 
ročník s CD (2 ks) 

A4, 360 str., publikácia je určená učiteľom na 1. stupni 
základných škôl. Obsahuje príbehy a úlohy koncipované tak, 
ako v testovaní 5 a 9, či PISA, slúžia na predprípravu na 
testovanie na 2. stupni ZŠ. 
 

Interaktívne čítanie pre 1. 
ročník ZŠ  (4 ks) 

Multimediálny disk je vhodný pre všetky operačné systémy, 
doplnkový materiál poslúži na výučbu slovenského jazyka v 1. 
ročníku ZŠ ku všetkým v súčasnosti schváleným a používaným 
šlabikárom.                                

Súbor CD – ROMov Detský 
kútik I. – V.   (2 ks) 
 

Kolekcia obsahuje päť dielov z edície Detský kútik, tieto 
programy boli odporúčané ako učebná pomôcka na 1. stupni 
základných škôl. 

Dotykové All in One PC   
(4 ks) 

dotykové All in One počítačové zostavy pre zdravotne 
znevýhodnených žiakov 

Špeciálna dotyková 
klávesnica k PC IntelliKeys   
(2 ks) 

Dotyková klávesnica (440 x 260 x 25 mm) vhodne navrhnutá 
pre deti začínajúce pracovať s počítačom, pre ľudí s telesným, 
mentálnym, zrakovým postihnutím, ale i pre žiakov so 
špecifickými vzdelávacími potrebami 

Softvér LanSchool  (4 ks) 
Softvér pre vytvorenie efektívneho pracovného prostredia 
umožňujúceho priamu interakciu učiteľa so svojimi žiakmi 
(licencia 1 PC + 3 ročný udržiavací poplatok) 

Kalkulačka DoubleCheck  
(1 ks) 

Ozvučená kalkulačka určená pre nevidiacich a slabozrakých 
ľudí 

Program Alf Premium  Softvér na tvorbu interaktívnych testov  + CD s obrázkami 

 
 

 


