
 

Gymnázium Janka Krá ľa, Ul. SNP 3,  Zlaté Moravce  

 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

K podlimitnej zákazke vykonávanej podľa § 9 ods. 9 a § 155m ods. 13 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

Druh zákazky:   dodanie počítačov   
 

 
Verejný obstarávateľ: 
Úradný názov:  Gymnázium Janka Kráľa  
IČO:  00160482 
Poštová adresa:  Ul. SNP 3 
PSČ: 953  42 
Mesto/obec:  Zlaté Moravce 
Štát: Slovenská republika    
Kontaktné miesto (miesta):Gymnázium Janka Kráľa 
Kontaktná osoba: RNDr. Marián Bátora 
Telefón: 037/642 30 15 
Fax: 037/642 62 16 
E-mail: gymzmjk@stonline.sk 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.gjkzm.sk 
 
  
Predmet zákazky  
 
1. Názov zákazky   dodanie počítačov  

 
2. Druh zákazky: 
Podlimitná zákazka na dodanie tovaru zadávaná podľa § 9 ods. 9 a § 155m ods. 13 zákona 
č25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  
 
3. Stručný opis zákazky:  
Verejný obstarávateľ vyhlasuje podlimitnú zákazku, predmetom ktorej je dodanie tovaru, ktorý tvorí 
prílohu č. 1. 
 
 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite 
a za podmienok uvedených v tejto výzve aj jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.   
 



 

 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania 
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, 
ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 
   
4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
  Hodnota:    833 - EUR 
 
   
5. Obsah ponuky 
a/ Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,-  € DPH) a upozorní na túto skutočnosť, 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
b/ Prehlásenie na poskytnutí záruky 2 roky na dodávaný tovar 
c/ Kópiu aktuálneho dokladu o oprávnení dodávať tovar 
 
6./ Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 27. 12. 2013 o 1000 hod.. 
 
 
7./ Predloženie ponuky: 
 
a/  Ponuku doručiť na adresu: Gymnázium Janka Kráľa, Ul. SNP 3, 953 42  Zlaté Moravce 
Slovenská republika  v obálke označenej „Neotvárať“ alebo emailom : gymzmjk@stonline.sk 
b/ Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia. 
 
8./ Kritériom na hodnotenie :najnižšia cena za celý predmet dodávky s DPH. 
 
9./ Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Na základe určených kritérií na hodnotenie ponúk bude určený 
úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorený zmluvný vzťah. 
 
10./ Uchádzačom, ktorí budú vo výzve neúspešní, bude oznámený výsledok vyhodnotenia e-mailom 
alebo poštou. Uchádzač, ktorý neuspel vo výzve, nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli 
prípravou a doručením ponuky. 
 
11./ Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením znáša uchádzač bez finančného nároku voči 
verejnému obstarávateľovi. 
 
V Zlatých Moravciach 17. 12. 2013 
 
 
 
       .................................................... 
                       RNDr. Marián Bátora 
        Riaditeľ školy 
 



 

Príloha č. 1  k výzve 

 
 
 
 
 
 
BLIŽŠÍ OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 
PC ZOSTAVA OF 232 EPROM – 2 ks 

Základná doska ASUS H81M-K 

Procesor Intel® Dual Core™ G3220 

Pamäť 2GB Kingston DDR3 1333MHz, CL9 

HDD WD 500GB Green 

Mechanika DVDRW Samsung SH-224Db 

Čítačka kariet Foxconn Card Reader 

Skrinka Foxconn TLM680 350W 

Klávesnica Logitech 

Myš Logitech 

OS Windows 7                                   

MS OFFICE 2013 

Monitor LCD LG 18,5“ 

 

 

 
 
 


