
Výzva na predkladanie ponúk 

(zákazka s nízkou hodnotou) 

 

Notebooky s príslušenstvom 

 

pre projekt 

 

PIN – Komplexný program integrácie obyvateľov  sociálne vylúčených rómskych lokalít na trh 

 

1. Verejný obstarávateľ: 

Člověk v tísni, o.p.s. 

Sídlo: Palešovo námestie 34, Spišské Podhradie 053 23 

IČO: 35562617 

DIČ: 2021920923 

e-mail: slovensko@clovekvtisni.sk 

 

Kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie: 

Člověk v tísni, o.p.s., Svoradova 5, Bratislava 811 03 

Kontaktná osoba: Martina Polčíková, martina.polcikova@peopleinneed.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je 5 ks notebookov s príslušenstvom pre potreby realizácie aktivít projektu 3. 

Vytvorenie lokálneho medzitrhu práce a 6. Podporné sociálne služby pre deti, mládež, rodiny. 

 

Identifikácia predmetu zákazky podľa spoločného slovníka verejného obstarávania: 

30213100-6  Prenosné počítače 

30237200-1  Príslušenstvo počítačov 

 

3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 1 875,00 EUR bez DPH 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

Konfigurácia 5 ks Notebookov 

1 Display min. 15,6´ LED 

2 Procesor S frekvenciou. min. 2,1 Ghz 

3 RAM Min. 4 GB 

4 Harddisk Min. 250 GB 

5 DVD mechanika Štandardná, na čítanie aj na zápis 

6 Konektivita 
Ethernet  

WiFi 802.11b/g/n  

7 Rozhrania 

Min: 

1x VGA  

3x USB 2.0  

1x RJ-45  

1x Mikrofón  

1x Slúchadlá  

8 Typ a výdrž batérie Li-Ion akumulátor, min. 4 články, min. 2,5 hodiny 

9 Hmotnosť Max. 3 kg 

10 Operačný systém Microsoft Windows 7 Home Premium alebo ekvivalent 

11 Záruka Štandardná – 24 mesiacov 

12 Príslušenstvo taška 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Člověk v tísni o.p.s., Svoradova 5, 81103 Bratislava 



 

6. Termín dodania predmetu zákazky: 

jún 2012 

 

7. Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 

programu Zamestnanosť a sociálny inklúzia a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

 

8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Doklad o oprávnení dodávať tovar  v súlade s § 26 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.. 

 

9. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

Uchádzač uvedie cenu s DPH a bez DPH v EUR 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 

 

10. Vyhotovenie ponuky: 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. 

 

11. Náklady na ponuku: 

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

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je „Najnižšia cena“. 

Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách uchádzačov, 

ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky vrátane DPH, v eurách. 

V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu 

zákazky v eurách. 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk: 

Lehota na predloženie ponuky: 21.06.2012 do 11:00 hod. 

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Člověk v tísni, o.p.s., Svoradova 5, 

Bratislava 811 03 

 

14. Obsah ponuky: 

- doklad o oprávnení dodať tovar (kópia dokumentu) 

- podrobná špecifikácia predmetu zákazky 

- cena za dodanie tovaru súlade s podmienkami výzvy 

 

Obal ponuky musí obsahovať: 

- adresu verejného obstarávateľa 

- adresu uchádzača (obchodné meno a sídlo) 

- označenie heslom: „Notebooky s príslušenstvom - neotvárať“ 

 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej 

neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných 

prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel. 

 

 

V Bratislave 11.06.2012 

 

Peter Kulifaj 

riaditeľ 


