
V Ý Z V A 
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 a doplnení niektorých zákonov a § 5 Smernice 

verejného obstarávateľa na dodanie tovaru s názvom 
„Výpočtová technika Šaľa“  

__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:   00306185 
Telefón:   031/7705981 
Fax:   031/7706021 
Kontaktná osoba: Margita Simighová,       Marián Záhoran 
e-mail:   simighova@sala.sk        zahoran@sala.sk     

 
 
2. Miesto dodania predmetu zákazky:  Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7. 

 
3. Komplexnosť dodávky:    

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
                                                                                                           

4. Variantné riešenie:  
Nie. 

 
5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 2 týždňov od účinnosti zmluvy. 

 
6. Stručný opis zákazky: 

Dodanie 5 kusov PC. Minimálne požiadavky na PC: 
Procesor: min.  dvojjadrový  3 GHz 
RAM: min. 4GB DDR3 1333 MHz 
HDD: min. 500GB SATA III 
Optická mechanika: DVD RW 
Skrinka: MIDI tower 
Zdroj: min. 450W 
Monitor: min. 22 palcový FULL HD LED 
Myš: USB Laserová 
Klávesnica: SK klávesnica USB 
Reproduktory: stereo reproduktory 
Grafická karta:  integrovaná, min. rozlíšenie FULL HD 1920x1080 

Operačný systém: MS Windows 7 PRO SK OEM 
Kancelársky software: MS Office 2013 SK OEM pre organizácie 
 
Slovník spoločného obstarávania:  
30213000-5 – Osobné počítače 
30231000-7 – Počítačové monitory a konzoly 
72268000-1 – Dodávky softvéru. 
 
 



7. Podmienky účasti: 
Osobné postavenie:  
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení dodávať tovar na 
predmet obstarávania – stačí fotokópia dokladu. 

  
8. Lehota na predkladanie ponúk: 

Dátum: 10/06/2014   Čas:   10:00 h.  
 

9. Podmienky otvárania ponúk: 
Dátum: 10/06/2014   Čas: 13:00 h.  
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa. Osoby 
oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Podľa § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 
pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní 
neverejné. 

  
10. Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúra bude 
splatná do 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ 
neposkytne preddavkové ani zálohové platby. 

       
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena s DPH vrátane dodania tovaru na miesto určenia. Po úplnom vyhodnotení ponúk 
budú uchádzači, ktorých cenové ponuky neboli vylúčené, vyzvaní na predloženie nových cien 
elektronickými prostriedkami v zmysle  § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 
Predmetom elektronickej aukcie bude celková  cena s DPH.  
Poradie ponúk bude elektronicky vyhodnotené na základe výsledku elektronickej aukcie. 

 
12. Ďalšie informácie: 

12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania. 
 

12.2 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou  na adresu: Mestský úrad Šaľa, Námestie 
Svätej Trojice č. 7, 927 15  Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 8. Obálka  
musí byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu a označená s heslom: 
„Výpočtová technika Šaľa“. 
 

12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
 Doklady a dokumenty podľa bodu 7. tejto výzvy 
 Návrh na plnenie kritérií 

 
12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak 

ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 
 

12.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o podmienkach dodania tovaru. 
 

 
 
V Šali dňa 03. 06. 2014   
 
                                                                                                                                                             Martin Alföldi 
                                                                                                                                                          primátor mesta 


