
 

Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 

Akademická 13, 969 15  Banská Štiavnica 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

(jednoduchá zákazka) 

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

Názov:                            Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 

IČO:                                00161667  

Sídlo:                              Banská Štiavnica 

Obec (mesto):                 Banská Štiavnica 

Ulica:                              Akademická 13 

PSČ:                                969 15 

Kontaktná osoba:           Eva Rudinská 

Telefón:                          045 / 691 1431 

Fax:                                 045 / 691 1432 

Elektronická pošta:        spravca@mikovini.sk 

Internetová adresa:         www.sps 

(ďalej len verejný obstarávateľ) 

 

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:  

Dodávka výpočtovej techniky 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

 

PC HP ProDesk 400 G2 MT 2 kusy     - alebo ekvivalent  

DDRII Kingston 2GB 800MHz 8 kusov   - alebo ekvivalent  

Žiarovka do dataprojektoru 1 kus 

Projektor s krátkou vzdialenosťou Optoma X305 1 kus       - alebo ekvivalent  

LCD monitor AOC 22“ full HD s reproduktormi 2 kusy     - alebo ekvivalent  

Kopírovací stroj s tonerom  na 22000 kópií Bizhub 185 1 kus       - alebo ekvivalent  

Externý HDD 1TB 1 kus 

  

MIESTO DODANIA ZÁKAZKY: 

SPŠ S.Mikovíniho Banská Štiavnica, Akademická  13 

 

ROZSAH A PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH do 2 600 Eur  

 

TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY: 

December 2014 

 

HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY: 

Na základe predložených faktúr. 

 

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV: 

Predloženie dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky. 

  

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov: 

OBSAH PONUKY: PONUKA PREDLOŽENÁ UCHÁDZAČOM MUSÍ OBSAHOVAŤ: 

a) doklady uvedené v časti PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 

JAZYK PONUKY: 

Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom jazyku. 

 



SPOSOB URČENIA CENY: 

- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.  

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zákonov 

- uchádzačom navrhovaná ponuková – zmluvná cena bude vyjadrená v EUR 

- ak uchádzač: 

a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú ponukovú (zmluvnú) cenu 

uvedie v zložení: 

o navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

o navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je   

       platcom DPH, upozorní. 

- uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky 

 

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK: 

Najnižšia CENA 

- Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na  

kompletný predmet zákazky 

- Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou 

       v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa  

       najvýhodnejšia ponuka. 

 

PREDLOŽENIE PONÚK: 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie 

ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania 

s označením: 

 

Jednoduchá zákazka:    Dodávka výpočtovej techniky 

N E O T V Á R A Ť ! 

 

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: 

       Názov:                        Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 

       Sídlo:                          Banská Štiavnica 

       Obec (mesto):            Banská Štiavnica 

       Ulica:                         Akademická 13 

       PSČ:                           969 15 

Miestnosť:                 sekretariát  riaditeľa školy 

 

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí. 

Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 22. decembra 2014  do 12.00 hod. 

Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené. 

 

VYHRADENÉ PRÁVA: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, 

za ktorých sa vyhlásilo, 

b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenovú ponuky budú vyššie ako je suma 

finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup 

zadávania zákazky zrušený. 

 

       V Banskej Štiavnici, 16.12.2014 

 

 

    

 Ing. Ján TOTKOVIČ 

 riaditeľ SPŠ S. Mikovíniho 


