Výzva na predloženie cenovej ponuky
„Nákup výpočtovej techniky“
Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet verejného obstarávania v zmysle zákona č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné
IČO: 37874098
Telefón: 057/788 74 41
E-mail: skola@zspugacevhe.sk
Štatutárny zástupca: PaedDr. Pavlina Kurucová
Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ Pugačevova 1381/7, 066 01 Humenné
II. Predmet zákazky: Nákup výpočtovej techniky (22 ks PC, 1 ks notebook, 5 ks tablet, 1 ks fotoaparát,
1 ks laserová multifunkčná tlačiareň, 4 ks USB kľúč, 4 ks dataprojektor, 1 ks kamera, 4 ks biele tabule
na projekciu, 4 ks projekčné plátno, 1ks skrinka na tablety)
III. Predpokladaná hodnota zákazky: 15 700,00 € bez DPH
IV. Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 2 týždňov od doručenia objednávky
V. Opis predmetu zákazky:
All in One počítač:
Procesor: Intel Core i3 3220 (3M Cache, 3.30 GHz)
Pamäť: RAM 6144MB DDR3
HDD: 1000GB SATA II
Mechanika: DVD-RW
Display: 23.6“ 1920x1080
Doplnkové: Čítačka kariet, WIFI, HDMI, USB 3.0
Operačný systém Windows 7 alebo 8, vrátane licencií MS OFFICE 2010 alebo 2013
Tablet:
Procesor: Štvorjadrový procesor Intel Atom Z3745 (2M cache, až 1.86Ghz)
OS: Android™ 4.4
Display: 10.1” FHD displej (1920x1200), IPS, s viacdotykovým ovládaním a širokým
pozorovacím uhlom 178°
RAM: 2GB LPDDR2 600MHz
Wi-Fi 802.11 b/g/n
Elektronický kompas
Zadná kamera s rozlíšením 8 Mpx s automatickým zaostrovaním
Batéria: Až 18 hodín prehľadávania webu cez WiFi, lítium-iónová batéria s kapacitou 9000
mAh
Multifunkčná farebná laserová tlačiareň:
Kompatibilná s operačným systémom Windows 7, Windows 8
Skrinka na tablety:
Uzamykateľná na kolieskach na 22 tabletov
Sekvenčné nabíjanie, prepäťová ochrana, ventilátor
Dataprojektor s držiakom:
Technológia: 3LCD. Rozlíšenie: 1024 x 768
Jas: 3000 ANSI Lúmenov (štandard) 2100 ANSI Lúmenov (úsporný režim). Kontrast: 10 000 : 1
Interný reproduktor: 2 W

Premietacie plátno
Rozmer 200 x 200 cm, (1:1)Matt White, odrazivosť plátna 1.0, úchyty pre montáž na stenu
a strop, nastavenie výšky spodnej lišty
Biela univerzálna tabuľa
Keramická ,magnetická , v hliníkovom ráme, vhodná na projekciu. Rozmery: 120 x 240 cm.
Na písanie – za sucha stierateľné fixky.
Notebook
Intel Pentium Quad Core N3510 Bay Trail, 15.6" LED 1366x768 antireflexná, RAM 4GB DDR3L,
Intel HD Graphics, HDD 500GB 5400 otáčok, DVD, WiFi, Bluetooth, webkamera, HDMI, USB
3.0, Windows 8.1, 64-bit ,čítačka kariet
Fotoaparát
Full HD, HDMI , Ultra širokouhlý zoom (50x), min. 12 megapixelov s technológiou HS System
a procesorom DIGIC 5 , výklopný displej LCD, elektronický hľadáčik ,manuálne režimy, formát
RAW, optický stabilizátor
Kamera
Obrazový snímač 1/5.8-type BSI MOS Sensor. Celkový počet obrazových bodov 2.51
megapixelov. Počet efektívnych pixlov (video) 2,20 megapixla [16:9]. Stabilizátor obrazu.
Formát záznamu AVCHD / MP4
USB kľúče
16 GB, USB 3.0
Minimálne požadované parametre na Záručný servis:
Záruka 24 mesiacov.
Doprava ZADARMO.
Bezplatné riešenie reklamácie do 7 dní (po tovar prísť, aj doviezť späť bezplatne).
Bezplatná technická podpora na telefóne.
VI. Podmienky financovania :
1. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov obstarávateľa. Splatnosť faktúry
je minimálne 14 dní od doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi
preddavok.
2. Platba sa uskutoční na základe skutočne doručeného tovaru a predloženej faktúry, ktorej
neoddeliteľnou súčasťou bude preberací protokol.
VII. Podmienky účasti:
1. Cenu za poskytnutý tovar je potrebné stanoviť zo strany predkladateľa cenovej ponuky
na celý predmet zákazky.
2. Cena za tovar uvedený v cenovej ponuke musí spĺňať všetky požiadavky a okolnosti
uvedené v tejto výzve a bude stanovená v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
3. Súčasťou ponuky uchádzača musí byť aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu
k predmetu zákazky (výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského oprávnenia – nemusí byť originál).
4. Pri predkladaní ponuky je potrebné uviesť názov a popis ponúkaného tovaru .
5. V prípade nedodržania týchto podmienok bude ponuka vylúčená zo súťaže.
VIII. Lehota a miesto na prijímanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je do: 28.11.2014 do 10,00 hod.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť:
 osobne v uzavretom obale s heslom „Súťaž – Nákup výpočtovej techniky– neotvárať“ na
sekretariát Základnej školy Pugačevova 1381/7 , 06601 Humenné.

 poštou na adresu: ZŠ Pugačevova1381/7, 066 01 Humenné. ( Rozhodujúci termín (t. z. hodina
a deň) doručenia ponuky .
 elektronicky vrátane preskenovaného dokladu o oprávnení podnikať –na adresu uvedenú
v bode I., predmet: Cenová ponuka – výpočtová technika
IX. Podmienky vyhodnotenia ponúk:
1. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.
Ponuky vyhodnocuje 3-členná komisia zriadená na vyhodnotenie ponúk v zmysle vnútornej
smernice o verejnom obstarávaní.
2. Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne alebo e-mailom
najneskôr do troch dní od vyhodnotenia ponúk a v tomto termíne zároveň upovedomí
neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli.
X. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Hlavným kritériom pre výber uchádzača je najnižšia cena .

V Humennom 24.11.2014

PaedDr. Pavlina Kurucová
riaditeľka školy

