
Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33  

             
 V Chminianskych Jakubovanoch, 20.07.2012 

  
Vec: Cenový prieskum  – výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
Obec Chminianske Jakubovany podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov dovoľuje si Vás vyzvať v súlade s §102 citovaného 
zákona na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom:  Dodanie 
počítačových zariadení, notebooku, dataprojektoru a príslušenstva, v rámci realizácie 
projektu „Tréningová firma“ Chminianske Jakubovany“.  
 
1/Postup obstarávania:  zákazka s nízkou hodnotou (ZsNH) – prieskum trhu 
 
2/Vymedzenie predmetu  zákazky: 
Dodávka predmetu zákazky bude priamo súvisieť s realizáciou vyššie uvedeného projektu, 
schváleného z OP ZaSI,  Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie. 
Predpokladaná celková hodnota predmetu zákazky je 2 038,35  EUR bez DPH.  
 
Technické požiadavky na predmet zákazky, tak ako je uvedené nižšie resp. ich ekvivalent: 
- Desktop (PC zostava) – minimálna frekvencia procesora 2,8 GHz, minimálna FSB rýchlosť 
1333 MHz, minimálna L3 –cache s 1MB, minimálna kapacita inštalovaného pevného disku 
500 GB, minimálna operačný pamäť 2 GB, minimálny počet voľných pamäťových slotov 1ks, 
minimálny požiadavka na integrovaný operačný systém – Windows 7 
Počet ks: 2 
- USB kľuč – minimálna požiadavka na  dostupnú kapacitu – 16 GB, minimálna požiadavka 
na prenosovej rýchlosti na -  zápis  20MB/s, čítanie 20MB/s 
Počet ks: 2 
- Monitor – minimálne rozlíšenie 1366x768, minimálne požiadavky na jas 200 cd/m2, 
minimálna odozva 5 ms, minimálna rozmer monitora “18,5“ 
Počet ks: 2 
- Notebook – minimálne dvojjadrový procesor s frekvenciou 2,4 GHz, minimálna požiadavka 
na operačnú pamäť 4 GB, minimálna požiadavka na pevný disk 500 GB, minimálny rozmer 
monitora 15,6, minimálna požiadavka na integrovaný operačný systém – Windows 7 
Počet ks: 1 
- Dataprojektor – minimálne požiadavky na fyzické rozlíšenie 1024x768 (UXGA 
1600x1200,podpora UXGA,SXGA,XGA,SVGA,VGA,Mac), minimálny svetelný výkon 
2600, minimálne požiadavky na kompatibilitu: pc, av, 4:3,16:9, HDTV; minimálne 
požiadavky na projekčnú vzdialenosť: 1,2 – 12 metrov; minimálne požiadavky na životnosť 
lampy 6000/5000 hod.; minimálne požiadavky na vstupy: PC/Video, Audio In, USB;  
Počet ks: 1 

 
3/ Podmienky účasti: 
Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar a služby, ktorý je predmetom 
zákazky v zmysle §26 ods. 1 písm. f/ v nadväznosti na ods. 2 písm. e/  zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Túto podmienku preukáže kópiou výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba) alebo 
z obchodného registra (právnická osoba) resp. iným dokladom, ktorým záujemca preukáže 
oprávnenie na dodávanie predmetného tovaru a služieb. 
Tieto doklady je možné nahradiť potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov, vydaným 
Úradom pre verejné obstarávanie SR. 



Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33  

 
Predkladané doklady požaduje verejný obstarávateľ predložiť formou fotokópie, ktorá nemusí 
byť úradne osvedčená. 
 
4/ Predkladanie ponúk: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu: Obec Chminianske 
Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33, s označením „Neotvárať“ a názov zákazky 
– „dodanie počítačových zariadení, notebooku, dataprojektoru a príslušenstva“.  
Cenovú ponuku uchádzač predloží v členení: suma bez DPH, DPH, suma vrátane DPH. 
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť slovne „NIE SOM 
PLATCOM DPH“ a do ponuky uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
 
5/ Lehota na predkladanie cenových ponúk: 01.08.2012 do 14.00 hod. 
 
6/ Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena vrátane DPH 
 

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte svoju ponuku 
v požadovanom termíne. 
 
 
 
          Jozef Lukáč   
                                starosta obce 
 


