
Spis č.:  795/2013 

 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

 plánuje zadať zákazku s názvom: „Počítače 2013“  

30213300-8 - Stolový počítač 

48820000-2 - Servery 

30231310-3 - Ploché displeje 

30214000-2 - Pracovné stanice 

30234000-8 - Pamäťové médiá 
 

Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky: uvedené v prílohe č.1 

Predmetom zákazky je:  

Dodávka stolných počítačov a monitorov (v predpokladanom počte 10 a 10 kusov ) 

Server  (predpokladaný počet 1 kus) 

Pracovná stanica (predpokladaný počet jeden kus) 

Monitor k pracovnej stanici (predpokladaný počet dva kusy) 

HDD pre archivačné účely (predpokladaný počet dva kusy)  

 

K výzve ďalej uvádzame: 

1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej 

kvality uskutočnenia stavebných prác podľa tejto výzvy. 

1.2 Cenu je potrebné uviesť v návrhu zmluvy
 
bez DPH a s DPH. 

1.3 Kritérium hodnotenia: Cena s DPH za dodávku stolných počítačov a monitorov. 

1.4 Náš požadovaný termín dodania tovaru je:  23.12.2013 

1.5 Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť predpokladaný počet objednaných kusov. 

1.6 Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho uchádzača. 

1.7 Uchádzač ďalej: 

 predloží platný doklad o oprávnení podnikať (kópiu) 

1.8 Cenovú ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne s názvom a sídlom 

uchádzača, názvom a sídlom verejného obstarávateľa, s poznámkou súťaž – neotvárať 

a s heslom súťaže „Počítače 2013“  na našu adresu najneskôr: 12.12.2013  do 9
00

 hod. a 

na e-mail skola@szske.sk 

1.9 Ak cenová ponuka nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné 

podmienky, bude z verejného obstarávania vylúčená. 

1.10 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 12.12.2013 

 

 

 

 

Spracoval: Ing. Vladimír Lenčák 

 

 

 

        PhDr. Viera Rusinková 

                riaditeľka školy 



Splnenie podmienok účasti uchádzača vo verejnom obstarávaní. 
 

 

 predloží kópiu dokladu o oprávnení podnikať  

 

Termíny požadované verejným obstarávateľom 

 termín predloženia ponuky na získanie zákazky  12.12.2013  do  9.00 hod.  

 podpis objednávky do 12.12.2013 

 predpokladaný termín oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk 12.12.2013 

 termín dodania tovaru najneskôr do 23.12.2013 

  

Fakturácia 

 verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje 

 faktúra  bude uhradená po poskytnutí celej služby najneskôr do 40 kalendárnych dní odo 

dňa jej prevzatia 

 

Ostatné pokyny a usmernenia 

 Uchádzač v ponuke uvedie všetky údaje požadované verejným obstarávateľom 

 Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady požadované 

verejným obstarávateľom, bude z verejného obstarávania vylúčená 

 Ponuky v uzavretej obálke zasielajte alebo doručte na adresu:   

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

 

Kritériá na vyhodnotenie doručených ponúk 

 

Celková cena s DPH za dodaný tovar vrátane dopravy. 

 

Poznámka: Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky doručené poštou, alebo 

osobne na sekretariát školy v stanovenom termíne. 

 

 

Ďalšie informácie pre vypracovanie ponuky získate osobne, telefonicky alebo mailom. 

 

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

Tel. : 055 62 211 89, 0905 462 924 

mail: bertko@szske.sk,  skola@szske.sk  
  

Spracoval: Ing. Vladimír Lenčák 

          

         PhDr. Viera Rusinková 

               riaditeľka školy 

mailto:bertko@szske.sk


Príloha č. 1. 

 

Špecifikácia a minimálne požiadavky na uvedený predmet zákazky „Počítače 2013“ sú 

nasledovné:  

 

1) Počítač: 
- Procesor: 4 jadrový (3.20GHz, 6MB)  
- Benchmark 6500 
- Operačný systém Windows 8 Pro 64bit SK, inštalovaný Win 7 Pro 64 bit SK 
- Pamäť 8GB (2X4GB) 1600 MHz DDR3  
- Grafická karta s výstupmi VGA, DVI, HDMI (aspoň 2) umožňujúca klon obrazu 
- Pevný disk 1TB 3.5inch Serial ATA III (7.200 Rpm) Hard Drive 
- Optická mechanika 16X DVD+/-RW Drive 
- Zvuková karty Integrated Audio 
- Čítačka kariet  
- Myš US 
- Klávesnica Slovak (QWERTZ) USB 

 
- Záruka 3 roky  

 
- Porty, sloty 
- PCIe x1: 1 slot 
- PCIe x16 (grafika): 1 slot 

 
- Pozície 
- 3,5palcové pozície: 1 interná pozícia 
- 5,25palcové pozície: 1 externá pozícia 

 
- I/O porty 
- Vzadu: 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, RJ-45 (Ethernet 10/100/1000),  
- konektory pre mikrofón a slúchadlá vpredu aj vzadu 

 
2) Monitor 

- LED monitor 
- veľkosť 24“ 
- pozorovací uhol 170°/ 160° 
- vstupy 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI 
- Rozlíšenie displeja FullHD (1920×1080) 
- vstavané reproduktory 

 
3) Server 

- CPU:  processor (3.1GHz/4-core/8MB/69W). 
- Memory: 4GB x 1 DDR3 Unbuffered ECC, celkem 4 pamatové sloty. 
- Network Controller: integrovaný 1Gb dvouportový 330i Adapter. 
- Storage Controller: HP Dynamic Smart Array B120i Controller (RAID 0/1/10). 
- Hard Drive: 2 x non hot plug 1TB 3,5"" SATA LFF HDD, max 4 x HDD pozicie. 
- Optical Drive: SATA DVD-RW. 
- Power Supply: 350W Non-Hot Plug, Non-Redundant Power Supply (85% efficiency). 
- Vzdálená správa: HP Integrated Lights-Out Standard (iLO 4). 
- Form Factor: Micro ATX Tower (36,82 x 17,5 x 47,52 cm). 
- Záruka: 3 roky, on-site. 



- HP MS WS12 Foundation CZ + ENG OEM 
 

4) Pracovná stanica 
- Pracovná stanica so štandardným výkonom  
- Quad-Core, 8 MB cache, 3.4 GHz, up to 3.8 GHz  
- 8GB DDR3-1600 (2x4GB ECC) 
- 1TB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5" HDD 
- Graphics card 2GB 2xDP 1XDVI 
- Microsoft Windows 7 Pro, 64-bit OS 
- 3-rocná záruka  v nasledujúci pracovný deň 
 

5) Monitory pre pracovnú stanicu 
- LED monitor 
- veľkosť 24“ 
- pozorovací uhol 170°/ 160° 
- vstupy 1x VGA, 1x DVI, 1x DisplayPort 
- Rozlíšenie displeja (1920×1200) 
- 2*USB port 
- s funkciou PIVOT  
 

6) HDD 
- 3TB 
- disk pre nepretržitú prevádzku 
- pripojenie SATA III 

 


