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Výzva na predkladanie ponúk 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

1. Verejný obstarávateľ: 

Názov verejného obstarávateľa: VSP - Stredný Gemer 
Sídlo:     Lubeník 222, 049 18  Lubeník 
IČO:     45021457 
DIČ:     202262397 
Kontaktná osoba (meno a priezvisko):  Milan Pavko 
tel. č. kontaktnej osoby:   0902 480 783 

e-mail kontaktnej osoby:   strednygemer@gmail.com  

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.vspstrednygemer.sk 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 
Obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 písm c) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní. 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 

IKT vybavenie pre potreby kancelárie MAS VSP Stredný Gemer 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce):  Tovary 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: 

Kancelária MAS VSP Stredný Gemer, Teplická cesta 5, 049 16  Jelšava 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, 
platobné podmienky): 

Typ zmluvy: Kúpna zmluva 

Termín dodania tovaru: do 31.12.2021 

Platobné podmienky: Zákazka bude financovaná zo zdrojov obstarávateľa a z prostriedkov 
nenávratného finančného príspevku z IROP. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani 
zálohy. Platba bude uskutočnená po odovzdaní predmetu zákazky na základe preberacieho 
protokolu a faktúry s maximálnou lehotou splatnosti v zmysle §340a Obchodného zákonníka 
(t. j. 60 dní). 
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7. Opis predmetu zákazky: 

1.  Zostava stolový PC + monitor + klávesnica a 

myš 

množstv

o: 
2ks 

Technické vlastnosti jednotka Minimum 
Maximu

m 
Presná hodnota 

PC         

Operačný systém   

Win 10 Pro 

64 bit alebo 

ekvivalent  

   

Procesor typ 

úroveň 

ekvivalentn

á i5 10 

generácie 

   

počet jadier ks 6    

cache (vyrovnávacia 

pamäť) 
MB 12    

rýchlosť (frekvencia) GHz 3,1    

Operačná pamäť typ DDR4    

rýchlosť (frekvencia) GHz 2,66    

veľkosť GB 8,0    

Pevný disk typ     SSD 

kapacita GB 256    

Optická jednotka DVD ks 1     

Rozhranie        

USB celkovo ks 8    

z toho USB 3.2 ks 4    

DisplayPort ks 1    

HDMI1,4  ks 1    
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LAN RJ-45 Mb/s 

 

10/100/100

0 

   

WiFi typ 802.11ac    

audio analog IN ks 1    

audio analog OUT ks 1    

Skrinka typ SFF     

Záruka rok   3 roky oprava na mieste  

Klávesnica SK USB ks 1    

Myš USB ks 1    

Monitor typ     LCD 

podsvietenie typ     LED 

povrch typ     matný 

rozmer (uhlopriečka) palce 27    

rozlíšenie a pomer 

strán 
px 

FHD 

1920x1080 
   

jas cd/m2 250    

kontrast statický pomer 100M:1    

frekvencia Hz 60    

doba odozvy ms   4  

konektivita typ 

 HDMI, 

DVI,DISPLEJ 

PORT 

   

stojan typ 

naklopenie 

a výškové 

nastavenie 

   

reproduktory    áno 
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2.  Notebook  
množstv

o: 
3ks 

Technické vlastnosti jednotka Minimum 
Maximu

m 

Presná 

hodnota 

Operačný systém   
 Win 10 64 bit 

alebo ekvivalent 
   

Procesor typ 

úroveň 

ekvivalentná i3 

10 generácie 

    

počet jadier ks 2     

cache (vyrovnávacia pamäť) MB 4     

rýchlosť (frekvencia) GHz 2,5     

Operačná pamäť typ DDR3     

rýchlosť (frekvencia) GHz 1,5     

veľkosť GB 4,0     

Pevný disk typ     SSD 

kapacita GB 256     

Optická jednotka DVD typ     DVD±RW 

Rozhranie         

USB celkovo ks 3     

z toho USB 3.0 ks 1     

HDMI1,4 / alebo DisplayPort ks 1     

LAN RJ-45 Mb/s  10/100/1000     

WiFi typ 802,11ac     

Bluetooth typ 4,0     

audio IN/OUT ks 1     

Batéria (kapacita) mAh 3220     

Display typ     LCD 

podsvietenie typ     LED 
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rozmer (uhlopriečka) palce 15,6     

rozlíšenie a pomer strán px FHD 1920x1080     

povrch typ     matný 

 

3.  Zostava monitor, klávesnica, myš 
množstv

o: 
2ks 

Technické vlastnosti jednotka Minimum 
Maximu

m 

Presná 

hodnota 

Klávesnica SK USB ks    1 

Myš USB ks     1 

Monitor typ     LCD 

podsvietenie typ     LED 

povrch typ     matný  

rozmer (uhlopriečka) palce 23,5    

rozlíšenie a pomer strán px FHD 1920x1080    

jas cd/m2 250    

kontrast dynamický pomer 100M:1    

frekvencia Hz 60    

doba odozvy ms   5  

konektivita typ VGA, HDMI,     

stojan typ naklopenie     

 

4.  Multifunkčné zariadenie množstvo: 1 ks 

Technické vlastnosti Minimum Maximum 
Presná 

hodnota 

Typ zariadenia   Laserové 
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Funkcie 

  tlač, 

kopírovanie, 

skenovanie 

Farebná tlač/sken/copy   áno 

Maximálny formát 

(tlač/sken/copy) 

 A3 
 

Pamäť 1,2GB   

Minimálna kapacita hlavného 

integrovaného zásobníka (ks) 
300 

 
 

Minimálna kapacita manuálneho 

(viacúčelového) zásobníka (ks) 
100 

 
 

Minimálna kapacita výstupného 

zásobníku (ks) 
300 

 
 

Minimálne rozhranie 

USB, LAN 

(RJ45) 

Wifi 

 

 

Oddelené náplne áno   

Certifikát Energy Star áno   

Maximálne mesačné zaťaženie  80000 a viac   

Tlač     

Minimálne rozlíšenie tlač (DPI) 1200x2400   

Automatická duplexná tlač áno   

Minimálna rýchlosť tlače A4  čb/fb 

(ppm) 
23/23 

 
 

Skenovanie     

Minimálne rozlíšenie skenovania 

(DPI) 
600x600 

 
 

Automatické obojstranné 

skenovanie 
DADF/RADF 

 
 

Minimálne formáty skenovania JPEG/PDF/TIFF   
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Kopírovanie     

Minimálne rozlíšenie copy (DPI) 600x600   

Automatické obojstranné 

kopírovanie 
áno 

 
 

Minimálna rýchlosť kopírovania A4  

čb/fb (ppm) 
20 

 
 

Zoom 25%-400%   

 

5.  Externý HDD množstvo: 4ks 

Technické vlastnosti jednotka Minimum Maximum 
Presná 

hodnota 

Pripojenie typ USB 3,0     

Kapacita TB 1,0     

Veľkosť disku palce   2,5   

Vyrovnávacia pamäť MB 8,0     

Napájanie typ     cez USB 

Odolnosť  certifikát 
IP6X alebo 

ekvivalent 
    

Hmotnosť g   350   

6. NAS server množstvo: 1ks 

Technické vlastnosti jednotka Minimum Maximum 
Presná 

hodnota 

Počet šácht na diskoch ks 4     

Použiteľné disky typ 
3,5´´ SATA 

II/III 
    

Kapacita použiteľného disku GB 6,0     

Celková možná kapacita TB 48     

Prevádzka týždeň hod/dni      24/7 

Procesor         
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architektúra typ 32     

počet jadier ks 2     

frekvencia (rýchlosť) základná GHz 1,5     

Operačná pamäť typ DDR3     

veľkosť GB 1,0     

Rozhranie         

USB 3,0 ks 3     

LAN  GB 2     

 

7.  HDD pre NAS množstvo: 2ks 

Technické vlastnosti jednotka Minimum Maximum 
Presná 

hodnota 

Kapacita TB 4,0     

Otáčky rpm 5900     

Týždenná prevádzka hod/dni      24 /7 

Životnosť hod 1 mil.     

Ročné zaťaženie TB 180     

 

8.  Dataprojektor množstvo: 1ks 

Technické vlastnosti jednotka Minimum Maximum 
Presná 

hodnota 

Projekcia typ     
DLP / 

LED/LCD 

Natívne rozlíšenie px 
FHD 

1920x1080 
    

Svietivosť ANSI lumen 4000     

Kontrast pomer 20 000 : 1     

Optický zoom pomer 1.1 : 1     



...keď rozvoj je tvojím cieľom 

 
 

 

Hmotnosť kg   2,5   

Reproduktor W 10,0     

Konektivita         

HDMI  ks 1     

audio analog IN/OUT ks 1     

USB ks 1     

VGA ks 1     

 

9.  Fotoaparát množstvo: 1ks 

Technické vlastnosti jednotka Minimum Maximum 
Presná 

hodnota 

Rozlíšenie MPx 16     

Optický zoom x 40   

Ohnisková vzdialenosť mm 4 160  

Svetelnosť (W) f 3   

Svetelnosť (T) f 6,5   

Rýchlosť uzávierky s 1/1 500 1  

Stabilizátor  optický   

Digitálny zoom x 4   

Makro od cm 1   

ISO citlivosť  125 6400  

Korekciaexpozície  -2EV +2EV  

Veľkosťdispleja palce 3   

Rozlíšenie LCD body 921 000   

České / slovenské menu    áno 

 

Záručná doba: 36 mesiacov 
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8. Spoločný slovník obstarávania: 

30213100-5 – Osobné počítače 
30213100-6 - Prenosné počítače 

38651600-9 – Digitálne fotoaparáty 
42991200-1    Tlačiarenské stroje 
48822000-6    Počítačové servery 

30233100-2    Počítačové pamäťové jednotky 
38652120-7    Videoprojektor 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej 
hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom 
prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 
ZVO.) 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 

Zákazka bude financovaná zo zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov finančného 
príspevku, o ktorý sa verejný obstarávateľ uchádzal v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu (ďalej len IROP), na základe zmluvy s číslom IROP-Z-302051N245-
511-23. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená po 
odovzdaní predmetu zákazky na základe preberacieho protokolu a faktúry s maximálnou 
lehotou splatnosti v zmysle §340a Obchodného zákonníka (t. j. 60 dní). 

Názov projektu: 

VSP Stredný Gemer -Chod MAS I  
Kód projektu: 

302051N245 
 
11.     Podmienky účasti: 
 
Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa 
§ 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami), 
ustanovenie § 11 ZVO (povinnosť zápisu do RPVS) tým nie je dotknuté. 
 
Osobné postavenie: Uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a doklad podľa § 32, 
ods.           1, písm. f) zákona č. 343/2016 o verejnom obstarávaní.  
Ekonomické a finančné postavenie: Nepožaduje sa. 
Technická alebo odborná spôsobilosť: Nepožaduje sa.  
 



...keď rozvoj je tvojím cieľom 

 
 

 

12.      Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  

Najnižšia celková cena 

Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH 
alebo celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou 
cenou bude vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, 
poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky 
požadované náležitosti. 

13.      Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: do: 19.07.2021 (pondelok) do 
12:00 hod. 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ 
nebude prihliadať. 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: 

Uchádzač predloží ponuku elektronicky na emailovú adresu: strednygemer@gmail.com 
s heslom: „IKT vybavenie pre...“.  Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému 
obstarávateľovi.  

15. Požadovaný obsah ponuky: 
Súčasťou ponuky musí byť ponukový list s uvedením ceny zákazky podľa prílohy č. 1 k tejto 
Výzve. Súčasťou ponuky musí byť cena za kompletnú dodávku tovaru a príloha č. 2 k tejto 
výzve. 
  
Osobné postavenie: Uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a doklad podľa § 
32, ods. 1, písm. f) zákona č. 343/2016 o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), obstarávateľ je 
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 
Ekonomické a finančné postavenie: Nepožaduje sa. 
Technická alebo odborná spôsobilosť: Nepožaduje sa.  

 
Ďalšie prílohy je možné predkladať podľa vlastného uváženia uchádzača. 

16. Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 20. 07. 2021 o 13:30 hod. v kancelárii MAS VSP 
Stredný Gemer, Teplická cesta 5, 049 16  Jelšava.  
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z 
hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na 
základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na 
prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa 
tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov. 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie 
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby 



...keď rozvoj je tvojím cieľom 

 
 

 

uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti 
a požiadavky na predmet zákazky. 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným 
uchádzačom bude uzatvorená Zmluva. 
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
Kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke MAS tzn. na stránke 
www.vspstrednygemer.sk.  

17.      Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: 
     Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku (Štátny jazyk)  

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: 
Zákazka bude financovaná zo zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov finančného 
príspevku, o ktorý sa verejný obstarávateľ uchádzal v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu (ďalej len IROP), na základe zmluvy s číslom IROP-Z-302051N245-
511-23. 
 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:  8.7.2021 

Prílohy: 
Príloha č. 1 Ponukový list 
Príloha č. 2 Špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie KZ 
Príloha č. 4 Návrh kúpnej zmluvy 
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní 
 


