
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponky 

 

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Könyvtár 

Érsekújvár 

So sídlom: Turecká 36, 940 01  Nové Zámky 

Zastúpená: Mgr. Ľubica Červená 

IČO: 36102628 

DIČ: 2021433106 

Email: director@abkniznica.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:   

Meno a funkcia: Klára Novotná, ekonómka 

Telefón: 035/640 03 85 

Email: ekonom@abkniznica.sk 

 

2. Názov predmetu obstarávania: Stolové počítače 

 

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV): CPV 30213300-8 

Druh zákazky: Tovary 

 

4. Opis predmetu obstarávania:   

PC zostavy v nasledovnej konfigurácii: 

1. Procesor Intel i5-8400 

2. Základná doska ASUS PRIME B360M-A 

3. Operačná pamäť HyperX 16 GB KIT DDR4 2666 MHz CL16 HX426C16FB2K2/16 

4. Diskové úložisko Patriot 480GB Burst SATA3 SSD 

5. Napájací zdroj Seasonic Focus Plus Gold 550W 

6. Skrinka Fractal Design Core 1100 

7. Monitor BenQ GW2406Z 

8. Monitor BenQ GW2765HT 

9. Klávesnica FUJITSU KB521 

10. Myš Dell MS116 

11. Software: Operačný systém Windows 10 64-bit Home OEM 

 

Predpokladané množstvo: 

4ks PC zostáv s monitorom BenQ GW2406Z, 1ks PC zostava s monitorom BenQ 

GW2765HT 

 

Služba skladania PC a inštalácia (hardvérová a softvérová) nie je predmetom 

zákazky - bude vykonaná vo vlastnej réžii. 

 

5. Cena:  

Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:  



 
 

 ako cena celkom bez DPH,  

 výška a sadzba DPH a  

 cena celkom vrátane DPH.  

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.  

 

Cena nezahŕňa služby skladania PC a inštalácie, ktoré budú vykonané vo vlastnej réžii 

obstarávateľa. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

3 820,88 EUR bez DPH 

 

7. Rozdelenie predmetu: NIE 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: ÁNO. V prípade variantných riešení tieto 

musia poskytovať porovnateľnú funkcionalitu a kompatibilitu. 

 

9. Lehota dodania: Neodkladne podľa možností dodávateľa. 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 

 lehota na predkladanie ponúk je do: 6. marca 2019. Ponuka v stanovenej lehote 

musí byť doručená na adresu sídla: Turecká 36, 940 01  Nové Zámky. Dátum 

poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie 

je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť 

ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 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; 

 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť 

zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, ako aj obchodným 

menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 

 

11. Podmienky účasti uchádzačov: 

11.1 Osobné postavenie 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 

1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie 

dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom 

vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať 

práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky. 

 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena v eur s DPH  

 

13. Podmienky financovania:  

Na základe vyhotovenej objednávky obstarávateľom bude dodávateľom dodaný tovar. Po 

obdržaní tovaru obstarávateľ uhradí faktúru v rámci lehoty splatnosti.  

 



 
 
14. Doplňujúce informácie: 

1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu 

verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk.  

2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému 

uchádzačovi v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho 

ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku 

neprijal.  

3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky 

podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.  

4) 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. 

5) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 

obstarávaní.  

6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 

 

 

 

V Nových Zámkoch, dňa 22.2.2019 

 

Mgr. Ľubica Červená, riaditeľka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií 

 


