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Výzva 

na predkladanie ponúk 

 

podľa § 9, ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

  

Názov organizácie:  Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury 

Sídlo organizácie:  Kalinčiakova 24, 917 01  Trnava 

Zastúpený:  PhDr. Mária Marková, PhD. 

IČO:  31825451 

DIČ: 2021177213 

Kontaktná osoba:  Ing. Andrea Bunčeková  

Telefón:  033/5545173 

e-mail:  buncekova@pasa.sk 

 

2. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury, Kalinčiakova 24, 917 01  Trnava 

 

3. Predmet obstarávania:  

Predmetom verejného obstarávania sú 3 ks PC, 3 ks monitorov a 2 ks tlačiarní podľa 

nasledujúcej špecifikácie: 

 

Požiadavky na PC: 

procesor: Intel Core i5 

pevný diyk: min 500 GB 

pamäť RAM: min 4GB 

 

výstup na monitor: VGA D-SUB aj HDMI 

čítačka pamäťových kariet 

Wi-Fi 

DVD +- RW 

min 4 x  USB 2.0 

min 2 x  USB 3.0 

 

Windows 7 professional 

 Kancelársky balík MS Office  

 

Požiadavky na monitor: 

24"  Led podsvietenie 

Full HD (1920 x 1080) 

vstavané reproduktory 

USB Hub 

HDMI, DVI-D, VGA D-SUB 

čierna farba 
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Monochromatické multifunkčné laserové zariadenie  
- duplexná tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie + DADF 

  

Tlačiareň:  
Rýchlosť tlače: Až 25 str/ Min.(A4)  

Typ tlače: Monochromatický laserovú tlač  

Kvalita tlače: až 600 x 600 dpi, až 1 200 x 600 dpi (automatické zdokonalenie obrazu)  

Režim úspory tonera: Áno  

 

Kopírka:  
Rýchlosť kopírovania: Až 25 kópií/min.(A4)  

Rozlíšenie kopírovania: Až 600 x 600 dpi  

Režimy kopírovania: Text, Text/Foto, Text/Foto +, FotoOboustranné kopírovanie 

Obojstranný na obojstranný (automaticky)  

Obojstranné kopírovanie: Obojstranný na obojstranný (automaticky)  

 

Skener:  
Typ: Farebný, plochý s DADF  

Rozlíšenie skenovania: Optické: až 600 x 600 dpi,Rozšírené: až 9 600 x 9 600 dpi  

 

Manipulácia s médiami:  
DADF: 50 listov  

Vkladanie papiera (štandardné): Zásobník na 250 listov  

Otvor pre ručné podávanie na 1 list  

Výstup papiera: 100 listov  

 

Typy médií:  
Bežný papier, ťažký papier, recyklovaný papier, fólie, štítok, obálka  

 

Rozhranie:  
USB 2.0  

RJ-45  

WiFi  

 

Rozmery:  
S priehradkami: 390 x 445 x 360 mm (Š x H x V)  

Miesto pre inštaláciu: 426 x 593 x 641 mm (Š x H x V)  

 

 

4. Termín dodania zákazky:  

 Do 1 mesiaca od zadania objednávky. 

  

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  

Cena za dodanie tovaru musí obsahovať všetky náklady uchádzača, vrátane dopravy. Cena za 

dodanie tovaru musí byť stanovená v štruktúre cena bez DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie 

je platca DPH, musí túto skutočnosť uviesť. 

 

6. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet obstarávania. Spôsob na preukázanie 

oprávnenia je aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra alebo potvrdenie 

o zapísaní v príslušnom profesijnom zozname (postačuje aj neoverená fotokópia alebo výpis 

z internetovej stránky).  
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7. Podmienky dodania:  

 Komplexnosť dodávky podľa objednávky a aktuálnej špecifikácie.  

 

8. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov obstarávateľa. Platba za plnenie sa 

bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po dodaní a prebratí tovaru. 

 

9. Termín a miesto predloženia ponuky:  

Doručiť do 26.3.2014 do 12.00 hod. na e-mailovú adresu: buncekova@pasa.sk. Ponuky po  

predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie je zmena alebo 

doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri 

vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.  

 

10. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 

Do 2.4.2014 

 

11. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. 

  

12. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 

výzve 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené 

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania 

- nebude predložená ani jedna ponuka 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 

V Trnave, dňa 19.3.2014  

 

 PhDr. Mária Marková, PhD. 

 riaditeľka školy  
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