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Váš list číslo/zo dňa    Naše číslo  Vybavuje/linka                      Košice, dátum              

                                                  VO  3/2017/11                                                            15. 6. 2017 

 

Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s názvom: Počítače pre učebňu informatiky 

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie cenovej ponuky pre zabezpečenie služieb pre zákazku  

s názvom „Počítače pre učebňu informatiky“ pre Gymnázium Opatovská cesta 7, Košice.  

Pri zadávaní predmetu zákazky postupujeme podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 z. 

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

 

1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: 

Názov:  
Adresa: Opatovská cesta 7, 040 01  Košice 

ČO: 00162159 

Štatutárny zástupca: Mgr. Lenka Hézselyová, riaditeľka školy 

Kontaktná osoba: Mgr. Cyril Ceľuch 

Telefón: 055/7274412, 13, 14, 17 

Elektronická adresa: gopatovsk@gmail.com 

1. PREDMET ZÁKAZKY  
PC, klávesnica, myš   16 kusov  

Základné technické požiadavky :  
Minimálne parametre PC:  Procesor: Intel Core i5-3470 64 bit, RAM: 8GB , HDD: 250GB , OS: 

Windows 7 , grafická karta s podporou Microsoft Direct3D 11; klávesnica; myš. 

2. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice  
3. HODNOTA ZÁKAZKY: do 4 999 € s  DPH 

4. STANOVENIE CENY: Cena  musí obsahovať náklady v eurách na jeden kus, náklady na doručenie  

a ostatné náklady spojené s dodaním zákazky. Do ceny je potrené zapracovať aj miestne poplatky 

a ostatné  dane,  poplatky a iné výdavky súvisiace s prepravou.  Po vy-súťažení víťaznej ponuky sa 

nebude pri fakturácii nad rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať.  

Cenu za predmet zákazky je potrebné uvádzať v eurách bez DPH  a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je 

platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 
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Rozpis ceny je potrebné spracovať do tabuľky :   

P. 

č. 

 

Položka 

počet Cena v € /jednot      

   (s  DPH)           

Cena celkom v €                       

(bez  DPH)               

Cena celkom v €  

(s  DPH) 

1. Procesor: Intel Core i5-

3470 64 bit, RAM: 8GB , 

HDD: 250GB , OS: 

Windows 7 , grafická 

karta s podporou 

Microsoft Direct3D 11;   

klávesnica;   myš  . 

 

16 ks    

 

5. PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY :  

Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.  

Faktúru za služby dodávateľ vystaví po ukončení prepravy a po podpísaní dodacieho listu oprávnenou 

osobou za školu.  Splatnosť faktúry je 30 dní od dátumu vystavenia faktúry. 

6. PODMIENKY ÚČASTI VO VO 

a) Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení podnikať, (§26 ods. 1 písm. f); to je doklad o oprávnení  

poskytovať služby v oblasti prepravy osôb.  

b) Doklad musí odrážať skutkový stav v čase, v ktorom uchádzač predkladá ponuku a nesmie byť starší 

ako 3 mesiace. 

c) Uchádzač predloží identifikačné údaje podľa Prílohy č. 1 

d) Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

 

7. SÚŤAŽNÉ PODKLADY -  POKYNY K PREDLOŽENIU PONUKY: 

      Ponuka musí obsahovať :  

      Ponuka musí obsahovať :  

a) Identifikačné údaje uchádzača – formou vyplnenia prílohy tejto výzvy 

b) Cenovú ponuku na celý predmet zákazky.  

c) Doklady požadované verejným obstarávateľom (doklad o oprávnení podnikať v príslušnom odbore....) 

d) Vyjadrenie súhlasu s podmienkami výzvy a porozumenia jej obsahu  formou potvrdenia  

a podpísania prehlásenia v prílohe tejto výzvy 

8. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK:  do 12,00 hod. dňa 22. 6. 2017 hod  

9. MIESTO PREDKLADANIA PONÚK: Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice v uzatvorenej  obálke 

označenej heslom SÚŤAŽ osobne,  alebo elektronicky – emailom na: ekonomgopatovsk@gmail.com.  

Ponuky po termíne na predkladanie ponúk nebudú brané do úvahy.  

10. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK je najnižšia celková cena v EUR s DPH,  

11. VYHODNOTENIE PONÚK sa uskutoční dňa 22.6.2017 o 14,00 hod.  Uchádzači budú o výsledku 

vyhodnotenia informovaní do 30.6.2017. 

12. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neobjednať službu ak ponuka ktorej celková cena za predmet 

zákazky prevyšuje finančný limit  určený verejným obstarávateľom 

 OBCHODNÉ PODMIENKY:  

Vybratému uchádzačovi obstarávateľ zašle objednávku. 

 

 

Príloha  č. 1.   

 

 

 

Mgr. Lenka Hézselyová 

                                                                                           riaditeľka školy 
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