
 
Spis č.: 445/2013 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 102 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 na predmet s názvom: „Počítače AIO“ 
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné: 
 
1. All in one PC predpokladaný počet 2 kusy - podľa finančných možností  
- minimálne  4 jadrá, frekvencia 2,5 GHz 
- aspoň RAM 8GB DDR3 
- HDD 1000GB 7200 
- DVD +/-RW  
- VGA, sieťová, zvuková karta, môžu byť na doske, wifi, bluetooth 
- webkamera 2.0 
- Klávesnica 
- Myš 
- SW Windows 7 Professional SK 64 bit predinštalovaný, Win8 Professional 64 bit 
- Obrazovka   23“,  1920 x 1080 
 
2. All in one PC predpokladaný počet 4 kusy - podľa finančných možností 
- minimálne 4 jadrá, frekvencia 2,5 GHz 
- aspoň RAM 8GB DDR3 
- HDD 1000GB 7200 
- DVD +/-RW  
- VGA, sieťová, zvuková karta, môžu byť na doske, wifi, bluetooth 
- webkamera 2.0 
- Klávesnica 
- Myš 
- USB 3.0 
- SW Windows 7 Professional SK 64 bit predinštalovaný, Win8 Professional 64 bit 
- Obrazovka 21,5“,  1920 x 1080 
 
Uvedené požiadavky sú minimálne  



K výzve ďalej uvádzame: 
1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej 

kvality dodania tovarov podľa tejto výzvy. 
1.2 Cenu je potrebné uviesť v cenovej ponuke1) bez DPH a s DPH. 
1.3 Náš požadovaný termín dodania tovarov je do: 31.7.2013 
1.4 Ďalšie naše zmluvné podmienky ak sú, sú uvedené v prílohe tejto výzvy. 
1.5 V ponuke je potrebné predložiť tieto doklady: Doklad o oprávnení podnikať. 
1.6 Cenovú ponuku spolu je potrebné zaslať do 4.7.2013 osobne alebo e-mailom na adresu 

verejného obstarávateľa, do 1600 hod. 
1.7 Objednávka bude uplatnená u toho uchádzača, ktorý bude mať najvýhodnejšiu cenovú ponuku 

s týmito kritériami: Najnižšiu cenu predloženú v súlade s touto výzvou. Ak ponuka, ktorá má 
najlepšiu cenovú ponuku nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné 
podmienky, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto nedostatkov. 
Ak uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude objednávka uplatnená u ďalšieho 
uchádzača v poradí. 

1.8 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 10.7.2013 
1.9 Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť počty dodávaných tovarov. 
1.10 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných prostriedkov nevybrať 

žiadneho uchádzača. 
 

Prílohy:  
- podľa sprievodného listu 
 

Spracoval: Ing. Vladimír Lenčák 
 

 

 

        PhDr. Viera Rusinková 
              riaditeľka školy 
  


