
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 
Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky v rámci prieskumu 

trhu pre zákazku s nízkou hodnotou podľa §117 zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prieskum trhu vedie 

k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu. Jeho uskutočnenie je však podmienené 

získaním finančných prostriedkov z pripravovaného projektu. 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Verejný obstarávateľ: Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom, občianske združenie 

Sídlo organizácie:  Školská 3, 072 14  Pavlovce nad Uhom 

IČO:    42240051 

v zastúpení:   Mgr. Martina Čisárová, predseda 

kontaktná osoba:  Mgr. Martina Čisárová 

tel.:    0918900970 

e-mail:   cisarova.martina@zspavlovceuh.sk 

 

Názov zákazky:  Vybavenie IKT učebne v ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom 

 

Druh zákazky:  Zákazka na dodanie tovaru a služby 

 

CPV kódy: 

30231100-8 - Koncové zariadenia počítačov (terminály); 48822000-6 - Počítačové servery; 

48821000-9 - Sieťové servery; 32420000-3 - Sieťové zariadenia; 48000000-8 – Softvérové 

balíky a informačné systémy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 

51600000-8 - Inštalácia počítačov a kancelárskeho vybavenia; 30237200-1 – príslušenstvo 

počítačov 

 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie tovarov a služieb za účelom vybudovania IKT učebne 

zameranej na zefektívnenie činnosti a zníženie nákladov na spotrebu energií i zaťaženia 

užívateľov. Presná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 Návrh na plnenie kritérií. Jedná sa o 

dodanie a inštaláciu učebne pozostávajúcej zo servera so softvérom na manažovanie učebne, 

klientskych staníc a sieťových zariadení. Výsledkom je platforma využívajúca prepojenie 

servera s klientskymi stanicami. Cena zahŕňa aj zaškolenie zástupcov ZRPŠ a dopravu na 

miesto dodania. 

 

Rozdelenie predmetu zákazky: nie 

 

Typ zmluvy: kúpna zmluva, jej uzavretie bude podmienené výsledkom vyhodnotenia žiadosti 

o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) bude 

určená týmto prieskumom (určenie „PHZ“ a určenie úspešného uchádzača bude realizované 

jedným prieskumom trhu, pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie „PHZ“ v zmysle § 6 

ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení). 

 

Lehota na predkladanie ponúk: 13. júla 2020 do 12.00 hod. 

 

 



Požadovaný termín a miesto dodania: 

Úspešný uchádzač zrealizuje dodávku, inštaláciu i zaškolenie najneskôr do 1 mesiaca od 

dátumu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Miesto realizácie a dodania zákazky je učebňa IKT, 3. 

nadzemné podlažie, budova Základnej školy, Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom. 

 

Pokyny na zostavenie ponuky: 

Ponuku je možné predložiť najneskôr do uplynutia stanovenej lehoty v slovenskom jazyku a v 

mene EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. 

 

Uchádzač v cenovej ponuke jasne vyznačí, či je alebo nie je platcom DPH. 

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 doklad o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu uvedené v obsahu predmetu 

zákazky (výpis z obchodného registra, živnostenský list, a pod.) 

 preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti (čestné vyhlásenie) 

 návrh na plnenie kritérií (podľa prílohy č. 1) 

 návrh kúpnej zmluvy. 

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena za predmet zákazky 

 

Navrhnutá cena je konečná a nie je ju možné následne navyšovať. 
 

Spôsob doručenia ponuky: 

Uprednostňujeme vzhľadom na rovnosť šancí a férovosť zaslanie cenovej ponuky poštou na 

adresu občianskeho združenia. Obálku prosíme označiť „VO – neotvárať!“  

 

Ďalšie (doplňujúce) informácie: 

a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

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

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO, 

 neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako 

bude suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. 

Následne bude použitý postup zadávania zákazky zrušený. 

b) Výsledok vyhodnotenia ponúk bude zaslaný každému uchádzačovi prostredníctvom emailu 

najneskôr do 14. júla 2020. Úspešný uchádzač bude oslovený telefonicky za účelom 

prerokovania obchodných podmienok a bude s ním uzatvorená kúpna zmluva na predmet 

zákazky a dohodnuté termíny na realizáciu v súlade s pridelením dotácie pre projekt. Výsledky 

budú zverejnené aj na webovom sídle školy. 

c) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

 

 

Príloha 

Návrh na plnenie kritérií 

 

 

............................ 

         Mgr. Martina Čisárová 

                Predseda OZ 



Uchádzač:

Obchodné meno

Adresa alebo sídlo 

IČO

Kontaktná osoba

Telefón

E-mail

Návrh uchádzača na plnenie kritérií:

Názov Počet
Jednotková 

cena
Cena spolu 

bez DPH
Cena spolu s 

DPH

softvér pre centrálny menežment správy učebne (možnosť zdieľania obrazovky z učiteľského pracovného miesta 
na všetky žiacke klientske stanice v učebni, vzdialená pomoc žiakom pri práci so softvérom, prehrávanie 
multimediálnych učebných a vzdelávacích materiálov na všetkých žiackych klientskych staniciach jedným kliknutím 
z učiteľského pracovného miesta, vzdialená podpora študentom, možnosť prevzatia kontroly z učiteľského miesta, 
možnosť posielania notifikácií študentovi/študentom formou diskusie ako pri klasickom chate, alebo bez možnosti 
spätnej odpovede, pokročilé nastavenia zamedzenia USB vstupov, úplne zamedzenie/obnova internetu na 
žiackych klientskych staniciach jedným kliknutím, úplne zamedzenie/obnova sociálnych sietí na žiackych 
klientskych staniciach jedným kliknutím, pokročilé možnosti zdieľania súborov (zadaní) pre študentov, vymazanie 
stiahnutých žiackych a iných súborov (dokumentov, tabuliek, prezentácii, a pod.) a prečistenie pracovnej plochy na 
žiackych klientskych staniciach jedným kliknutím, možnosť zberu výsledkov zo žiackych klientskych staníc jedným 
kliknutím, možnosť používať na interaktívnej tabuli, možnosť premietania v triedach pomocou projektora, možnosť 
používať touch funkcie, možnosť importovania PDF a PPT, dodaný softvér v slovenskom jazyku, školenie k 
dodanému softvéru lektorom od jeho výrobcu) 1
softvér pre operačný systém server (Win server standard  2019 alebo ekvivalent) 1
softvér pre operačný systém klient (Widows Remote Desktop Services CAL 2019 alebo ekvivalent) 16

klientská stanica  pre žiakov ( dynamické prerozdeľovanie výkonu CPU a RAM, vlastný oddelený diskový priestor) 
min.x USB 2.0 porty, 1x audio jack 3,5mm, 1x audio výstup jack 3,5, 1x VGA, 1x HDMI, 1x RJ45 Eternet. Požadovaná 
nulová hlučnosť bez pohyblivých častí ako harddisk a ventilátor, spotreba max. 5W, podpora rozlíšenia do 
1920x1080, 10/100 Mbps Ethernet, podpora USB periférnych zariadení ako pamäťové média, tlačiarne, audio 
zariadenia, skenery, maxiálne rozmery do 130x90x30mm maximálna váha do 150g, podpora protokolu RDP s 
grafickou akceleráciou, komunikačný softvér a firmware pre klientské stanice v slovenskom jazyku 16

server (procesor s minimálnym taktom 3,2 Ghz, operačná pamäť typu DDR4, minimálna kapacita 32 GB, SSD disk 
typu M.2 o veľkosti 512 GB s minimálnou výdržou 300 TBW, grafická karta s operačnou pamäťou minimálne 2 GB, 
LAN GbE (10/100/1000 Mbit/s), zvuková karta, počítačový zdroj 550W s minimálnou účinnosťou 87%, DVD 
mechanika, PC skriňa s prachovými filtrami a zvukovou izoláciou)                       Súčasťou dodávky je:
 -vyskladanie servera na mieru, 
 -hĺbková diagnos ka všetkých komponentov centrálneho servera, 
 -základná konfigurácia centrálneho servera o virtualizačné nastavenia, 
 -inštalácia centrálneho manažmentu a správy, 
 -inštalácia všetkých výučbových programov v zmysle požiadaviek školy 1

router (minimálne počet portov 4, procesor minimálne 650 MHz, pamäť RAM minimálne 32MB) 1
switch (minimálny počet portov 24, LAN GbE (10/100/1000 Mbit/s)) 1
monitor min. veľkosti 21" LED, rozlíšenie min. o veľkosti 1366×768px s konektorom VGA 17
slovenská klávesnica bezdrôtová, myš bezdrôtová 17

softvér  jazykové laboratórium zabespečuje prenos audio zdrojov v reálnom čase medzi kientskými stanicami a 
teda umožňuje učiteľovi pomocov slúchadiel komunikovať s konkrétnym žiakom, celou triedou, alebo vytvorenou 
skupinou či skupinami, v ktorých medzi sebou komunikujú iba žiaci pridelený do danej skupiny. 0
slúchadlá s mikrofónom 3,5mm Jack - obojstranné 0

0,00 0,00spolu

 

 

Príloha č. 1

 

Návrh na plnenie kritérií
predložený k zákazke 

Vybavenie IKT učebne v ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom


