
 

 

PAMIATKOVÝ   ÚRAD 

  SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Cesta na Červený most 6,  814 06 Bratislava 

 

 

Telefón: + 421 - 2 /  20 464 111 IČO: 31755194                                            Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Fax: + 421 - 2 / 20 464 100  DIČ:2021491560                                         Číslo účtu: 7000068998/8180 
     

Z A D Á V A N I E     Z Á K A Z K Y 
V zmysle § 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zmeny č.95/2013 Z.z. 

 

Výzva na predloženie ponuky 

 
1. Verejný obstarávateľ: 

Názov:    Pamiatkový úrad SR 

Adresa:    Cesta na Červený most 6  

     814 06 Bratislava 

IČO:    31755194 

Kontaktná osoba:   Ivana Halapinová 

Telefón:    00421220464206 

E-mail:    Ivana.Halapinova@pamiatky.gov.sk 

 

 

2. Predmet zákazky:   

Dodanie tovaru v rámci implementácie projektu „Pro Monumetna – prevencia 

údržbou“ – dodanie počítačovej zostavy, multifunkčného zariadenia,  

softvéru, prenosného počítača/tabletu s klávesnicou, prenosného dátového úložiska.   

Názov zákazky: “Pro Monumenta – IT” 

 

3. Podrobný opis predmetu zákazky: 

 

A) 4 x Stolné PC typu desktop,  minimálne 21,5" LED monitor 5ms, DC 12mil.:1, 

1366 x 768,, klávesnica querty SK, myš optická, CPU: x86 mikroprocesor 

s výkonom dosahujúcim minimálne skóre 3000 podľa PassMark CPU Benchmarsk, 

HDD min 500 GB SATA, min. 4 GB DDR3 RAM 1333, DVD-RW mechanika, 2x 

USB 3.0 port, čítačka pam. kariet,  OS WIN 8.0 resp 8.1 

B) 4x multifunkčné kancelárske zariadenie USB, RJ-45 a wi-fi rozhranie, formát 

min. A4:  farebná tlačiareň, scanovanie a kopírovanie, tlač: rozlíšenie min 600x600 

dpi,  rýchlosť tlače min. čb/f 10str/4str/min, scan: min 1200 DPI, bitová hĺbka min 

30 bit, kopírovanie: rozlíšenie 300 x 300 dpi, zmena veľkosti v rozpätí minimálne 

30% - 300%, zásobník papiera ADF min 25 listov, vstupný zásobník 140 listov, 

výstupný zásobník 50 listov,  odporúčaná mesačná záťaž min. 200 – 800 strán 

/mesiac    

C) 1 x notebook/ tablet s klávesnicou. minimálne parametre:  multidotykový 

display, rozmer min. 13“,  IPS LED, rozlíšenie min HD+ , pripojenia: wifi 802.11n,  

Bluetooth 4.0 minimálne micro HDMI, 3,5 mm jack, minimálne 1x micro USB 2,0 

resp 3.0, CPU: x86 mikroprocesor s výkonom dosahujúcim minimálne skóre 2000 

podľa PassMark CPU Benchmarsk, HDD minimálne 128 GB – rozšíriteľná 

o minimálne 34GB prostredníctvom MicroSD, RAM minimálne 4GB DDR3, 

webová HD kamera, OS win 8.1, max. hmotnosť 1,6 kg s klávesnicou, výdrž 

batérie minimálne 7 hodín    



  

 

D) 4 x dátové úložiská: kapacita  1 TB,externé 2,5“, USB 3.0, rýchlosť zápisu min. 

60MB/s 

 

4. Spoločný slovník obstarávania: 

 

a) Počítačová zostava – 4 ks,        CPV:30213100-6  

b) Multifunkčné zariadenie – 4 ks,       CPV: 42962000-7  

c) Tablet – 1x,                              CPV: 30213200-7  

d) prenosné dátové úložisko – 4 ks,             CPV: 32580000-2 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:     4008,-  bez DPH 

 

 

6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:       
Ponuky, ktoré splnia predložené požiadavky na predmet zákazky budú vyhodnocované 

na základe jediného kritéria:  

Najnižšia cena za celý predmet zákazky 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať  

najnižšiu cenu v Eur s DPH na celý predmet zákazky. 

 

 

7. Hodnotenie ponúk: 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré nezodpovedajú 

požiadavkám na predmet zákazky. Variantné riešenia sa neumožňujú. Platnou ponukou 

bude  ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 

v rozpore s požiadavkami uvedenými verejným obstarávateľom v tejto výzve  

na predloženie ponuky. 

Ponuka musí obsahovať: 

- Identifikačné údaje (adresa, telefón, e-mail, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktná 

osoba a pod.) 

- ponuku na predmet zákazky podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, 

členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača 

- podrobný opis predmetu zákazky podľa bodu 3. 

- návrh kúpnej zmluvy, ktorá bude obsahovať nasledovné podmienky dodania: 

a) lehota dodania do 30 dní  od  podpisu zmluvy 

b) záruka na dodaný tovar minimálne 2 roky 

c) záväzok realizovať prípadný záručný zásah na dodanom zariadení najneskôr do 

48 hod od jeho doručenia na miesto realizácie záručných zásahov dodávateľa 

 

 

8. Označenie, či sa použije elektronická aukcia: Nie 

 

 

 



  

 

9. Lehota a miesto na predloženie ponuky:   27. 1. 2013 do 12,00 hodiny 
 

E-mailom na adresu: Ivana.Halapinova@pamiatky.gov.sk 

alebo písomne v uzatvorenej obálke s nápisom „Pro Monumenta IT – neotvárať“ 

na adresu: 

Pamiatkový úrad SR 

Cesta na Červený most 6  

814 06 Bratislava 

 

10. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené 

pracoviská: 

Nie 
 

11. Trvanie zmluvy:       

 2 roky od dodania tovaru 

 

12. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Pamiatkový úrad SR,  Cesta na Červený most 6,  814 06 Bratislava 

 

13. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
Do 30 dní od podpisu zmluvy. 

14. Spôsob určenia ceny: 

Návrh ceny v ponuke a v návrhu zmluvy musí obsahovať všetky náklady dodávateľa 

potrebné k dodaniu predmetu zákazky podľa požiadavky verejného obstarávateľa 

vrátane dopravy do miesta dodania. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek 

inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si opomenul započítať do ceny 

predmetu zákazky. Predložené návrhy cien v ponukách sú maximálne. V prípade, že 

uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke a návrhu zmluvy. 

15. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov projektu Pro Monumenta – 

prevencia údržbou, financovaného Nórskym finančným mechanizmom, formou 

bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia zálohovej platby. Splatnosť faktúry 

bude do 30 dní od jej doručenia. 

Podkladom na úhradu ceny za dodanie predmetu zákazky bude faktúra vystavená 

predávajúcim po jeho odovzdaní a prevzatí kupujúcim. Neoddeliteľnou prílohou 

faktúry bude preberací protokol alebo dodací list. 

V prípade, ak faktúra vystavená predávajúcim nebude obsahovať všetky zákonom 

stanovené údaje alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, kupujúci má 

právo takúto faktúru vrátiť predávajúcemu na jej doplnenie, resp. opravu  predávajúci 

je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú 

faktúru s novou lehotou splatnosti. Predávajúci je zároveň povinný bezodkladne poslať 

opravenú alebo novú faktúru znovu aj v elektronickej forme na kontaktnú emailovú 

adresu.  

 

17. Lehota viazanosti ponúk:   30.4.2014         

           

       

 

mailto:Ivana.Halapinova@pamiatky.gov.sk


  

 

 

      18. Doplňujúce informácie 

      Úspešný uchádzač verejného obstarávania berie na vedomie, že v prípade nesúhlasu  

      Úradu vlády SR - riadiaceho orgánu Nórskeho finančného mechanizmu so znením  

      návrhu zmluvy o dodávke resp. priebehom verejného obstarávania, ktorému ide pred  

      podpisom na kontrolu, obstarávateľ nemá povinnosť tovar alebo službu objednať a  

      môže verejné obstarávanie zrušiť a vyhlásiť nové. Verejný obstarávateľ nezodpovedá  

      za žiadne náklady prípadného dodávateľa, ktoré mu vznikli v súvislosti s predložením  

      ponuky."  

 

 


