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MESTO PODOLÍNEC  
N á m e s t i e  M a r i á n s k e  3 ,  0 6 5  0 3  P o d o l í n e c  

 
za ktoré koná  štatutárny orgán: Mgr. Iveta Bachledová, primátorka mesta 

 

vyhlasuje 
 

výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 1/2014 Be, 
 
 zákazka podľa § 4 ods. 3 písm. a) zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov:                               Mesto Podolínec 
Sídlo:                                 Nám. Mariánske 3, 065 03 Podolínec 
IČO:                                  00330132 
Kontaktná osoba:            Ing. Beňo Marián 
Telefón:                            0903 179 881 
Fax:                                   052/4391207 
E-mail:                             spravca@podolinec.eu 
Bankové spojenie:           VÚB banka, exp. Podolínec 
Číslo účtu:                        2606110051 / 0200 
 
2. Predmet zákazky:       „Dodávka kancelárskych počítačov a kancelárskeho softvéru“ 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky:       maximálne 1742,- € s DPH 
 
4. Množstvo:                    - kancelársky počítač Acer Aspire MC-605 - 2ks 
                                          - kancelársky balík Microsoft Office 2013 SK pre komerčné 
použitie - 3ks 
 
5. Typ zmluvy:                       objednávka 
 
6. Miesto dodania tovaru:     Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec 
 
7. Termín dodania tovaru:    7 dní 
 
8. Rozsah ponuky:                  na celý predmet zákazky 
 
9. Súťažné podklady:             nie sú k dispozícii 
 
10: Opis zákazky:                  Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych počítačov Acer 
Aspire MC-605 a kancelárskych balíkov Microsoft Office 2013 SK, podľa nižšie uvedenej 
presnej špecifikácie a parametrov komponentov počítačovej zostavy. 
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Parametre a špecifikácia počítačových zostáv PC Acer Aspire MC-605:  

Veľkosť skrine: Mini Tower  
Rada procesoru: Intel Core i5  
Model procesoru: Intel Core i5 3350P  
Frekvencia procesoru: minimum 3,1 GHz (3 100 MHz)  
Počet jadier procesoru: 4× 
Cache procesoru: minimum 6 MB 
MB Socket: Intel Socket 1155  
Čipset základnej dosky: Intel H61  
Typ disku: HDD 
Kapacita disku: minimum 1 000 GB (1 TB)  
Model grafickej karty: NVIDIA GeForce GT630 
Pamäť grafickej karty: minimum 1 024 MB 
Sloty pre prídavné karty: PCI Express x16  
Max TDP: 69 W  
Typ pamäte : DDR3  
Kapacita pamäte: minimum 4 GB  
Počet slotov RAM: 2ks  
Čítačka pamäťových kariet SD 
Optická mechanika: DVD±RW  
Wi-Fi typu: 802.11a/b/g/n  
USB 2.0 - minimum 4x 
Grafický výstup:  VGA 
Sieťová karta: LAN 
Sloty pre prídavné karty: PCI, PCI Express x1, PCI Express x16  
Základné príslušenstvo: Myš, Klávesnica  
Operačný systém: Windows 8 – Slovenská lokalizácia 

Parametre a špecifikácia kancelárskeho softvéru Microsoft Office 2013 SK  

Kancelársky balík Microsoft Office 2013 SK - Slovenská lokalizácia pre komerčné využitie 
vo verejnom sektore. 
Požadované moduly kancelárskeho balíka: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote. 
 
11. Termín a miesto doručenia cenových ponúk 
 
Najneskôr do 13. júna 2014 do 12.00 hod., Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 
Podolínec. 
 
12. Ďalšie ustanovenia 
 
Cenové ponuky je potrebné doručiť v riadne zalepenej obálke, na ktorej je napísané: 
- „Verejné obstarávanie: „Dodávka kancelárskych počítačov a kancelárskeho softvéru  - 
NEOTVÁRAŤ.“ 
- Adresát 
- Odosielateľ 
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13. Požadované obchodné podmienky: 
 
a.) tovar je potrebné dodať na miesto uvedené v bode 6 tejto výzvy, 
b.) cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s DPH, pričom cena musí byť konečná a musí 
byť platná od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie), do ceny 
je nutné započítať všetky náklady uchádzača, 
c.) na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom 
splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v mieste plnenia po doručení faktúry, 
d.) faktúru doručiť do 14 dní po doručení dodávky na adresu uvedenú v bode 1 tejto 
výzvy, 
e.) splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia, prílohou faktúry musí byť dodací list 
potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho, 
f.) záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných noriem v SR. 
 
 
14. Obsah ponuky a doklady splnenia podmienok účasti v súťaži v zmysle § 26 zákona 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení: 
 
a.) kópiu výpisu z obchodného, alebo živnostenského registra ako potvrdenie o tom, že uchádzač 
je oprávnený poskytovať daný druh prác resp. služieb nie starší ako tri mesiace  
b.) cenová ponuka na celý predmet zákazky, podľa požadovanej presnej konfigurácie 
a špecifikácie komponentov počítačovej zostavy uvedenej v bode 10 tejto výzvy, ktorá musí 
byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou 
kópiu plnomocenstva), 
c.) čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasy s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru 
uvedenými v tejto Výzve, prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť 
doložené originálom, resp. overenou kópiu plnomocenstva), 
d.) čestné vyhlásenie uchádzača, že všetky technické parametre ponúkaného tovaru spĺňajú 
presnú konfiguráciu a špecifikáciu komponentov počítačovej zostavy, požadovanú verejným 
obstarávateľom, prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť 
doložené originálom, resp. overenou kópiu plnomocenstva). 
 
15. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky: 
 
Predmet zákazky musí spĺňať všetky požadované technické parametre podľa presnej 
špecifikácie uvedenej v opise zákazky (bod 10 tejto výzvy), počet kusov a cenu v € s DPH. 
 
16. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
 
Najnižšia ponúknutá cena a presná konfigurácia a špecifikácia komponentov požadovanej 
počítačovej zostavy. S prihliadnutím na mimoriadne nízku ponuku v zmysle § 42 zák. 25/2006 
Z.z. o verejnom obstarávaní. 
 
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 
a.) verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu,  
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b.) všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 
dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. 
 
18. Dôvody na zrušenie zadania zákazky s nízkou hodnotou: 
 
a.) nebola predložená žiadna ponuka, 
b.) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy, 
c.) ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa, 
d.) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená. 
 
       Výzva zverejnená na internetovej stránke Mesta Podolínec – www.podolinec.eu v profile 
verejného obstarávateľa dňa 2.6.2014. 
 
V Podolínci dňa 2. júna 2014 
                                                                                                       Mgr. Iveta Bachledová 
                                                                                                            primátorka mesta 


