
  

Výzva na predloženie ponuky 

k zákazke 

„NÁKUP ELEKTROSPOTREBIČOV“ 

 

 vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

 

1. Všeobecné informácie. 

Identifikácia objednávateľa: 

 

Názov organizácie:  GERION senior centrum, n.o. 

Sídlo organizácie:  Zámutov 670, 094 15 

IČO:    51476169 

Zastúpený:   Mgr. Sklinár Igor 

Telefón:    0918 469 341 

Kontaktné miesto:  Zámutov 670 

Kontaktná osoba:  Ing. Koščová Monika 

Telefón:    0919 028 582 

E-mail:    gerionsenior@gmail.com 

 

2. Predmet zákazky:   

Názov zákazky: „NÁKUP ELEKTROSPOTREBIČOV“ 

      Predmetom zákazky: je nákup a dodávka bežných elektrospotrebičov pre objekt Zariadenie     

      pre seniorov v GERION senior centrum, n.o.  

      Jedná sa o nákup tovaru so špecifikáciou: 

 

A. Notebook:  1ks   

- Technické parametre: 

- * Procesor: min. 3 900 podľa benchmark testu 

- * Pamäť: 8 GB (1x 8 GB) DDR4 [DDR4, 2666 MHz, 2 sloty, maximálna konfigurácia 16 GB] 

- * Operační systém: Windows 10 Pro (64bit) MUI 

- * Kapacita disku: 256 GB SSD PCIe M.2 

- * Displej: 15.6"  

- * Webkamera: Farebná kamera s rozlíšením HD 

- * Pripojenie: Wireless + Bluetooth 

- * Farba: Čierna 

 



  

- Konektivita 

- *1x sklápací port RJ-45, 10/100/1000 Mb/s 

- *2x porty USB 3.2 typu A 1. generace 

- *1x port USB 2.0 typu A 

- *1x univerzálny zvukový konektor typu Jack 

- *1x port HDMI 1.4 

- *1x napájanie 4,5 mm, valcový typ 

- *1x slot karty SD 3.0 

- * Hmotnosť: od: 1,98 kg  

 

B.  Tlačiareň – 1ks 

Technológia tlače: Laserová – farebná 

Funkcie: tlač, kopírovanie, skenovanie, fax 

Formát papiera: A4 A5, A6, B5, obálky (C5, B5, DL) 

Dpi 1200 x 600 

Pamäť: min. 512 MB 

Rýchlosť tlače čiernobiela: 30str / min 

Rýchlosť tlače farebná: 30str / min 

Mesačná záťaž: max. 40 000 strán 

Obojstranná tlač 

Sieťové pripojenie 

USB pripojenie 

 

C. Televízor – Smart televízor 55´ - 1ks 

Smart TV Uhlopriečka max. 55´´- 58´´  

Energetická trieda min. G  

Rozlíšenie min. 4K  

Ultra HD Vstavané Wifi, Bluetooth , 2 Grafické vstupy USB min. 2x, HDMI, LAN, digitálny 

optický/digitálny audio výstup, CI / CI+ slot, digitálny audio výstup  

Uchytenie na stenu, DVB-T2/HEVC, DVB-S2,DVB-C  

Napätie 220-240 V, 50 Hz  

 

3. Druh zákazky: CPV 30213100-6 Prenosné počítače,  42991200-1 Tlačiarenské stroje, 

32324100-1 - Farebné televízory,  

            

4. Miesto uskutočňovania:   

       GERION senior centrum, n.o., Zámutov 670, 094 15 

 



  

5. Predpokladaná hodnota zákazky je: 1 481,42 eur bez DPH 

(PHZ je určená na základe záznamu z prieskumu trhu.) 

 

6. Podmienky účasti, obsah ponuky:  

Lehota na predloženie ponuky:  

do 31.10.2022 do 15:00 hod. 

 

pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi ( na ponuky 

doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať a budú vrátené odosielateľovi ).  

 

Písomné ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením „NÁKUP 

ELEKTROSPOTREBIČOV“  s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ musia byť doručené poštou, 

kuriérom, alebo osobne na adresu GERION senior centrum, n.o. v bode 1 tejto výzvy.  

 

Za doručenú sa považuje aj ponuka zaslaná elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu:       

       gerionsenior@gmail.com do predmetu e-mailu je potrebné napísať „NÁKUP   

       ELEKTROSPOTREBIČOV“.  

 

Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho 

ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 

číslica 0.  

 

Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších prepisov a musí byť cenou konečnou za celý 

predmet zákazky vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.  

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky pri splnení všetkých stanovených podmienok. 

8. Zdroj finančných prostriedkov: Zákazka bude  vo väčšej miere financovaná v rámci 

Dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb v pôsobnosti MPSVaR SR. 

 

9. Podmienky vyhodnotenia ponúk  

       Vyhodnotenie ponúk bude neverejné dňa 01. 11 2022 o 09.00 hod.. Uchádzači budú 

informovaní o výsledku vyhodnotenia. Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom 

kúpna zmluva. 



  

 Objednávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr          

do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných  

uchádzačov o tom, že  v tejto zákazke neuspeli.  

10. Podmienky účasti:  

Na preukázanie splnenia podmienok účasti požaduje verejný obstarávateľ predložiť:  

Osobné postavenie podľa §32 ZoVO Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa 

osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Uchádzač preukáže splnenie 

podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO predložením fotokópie dokladu o oprávnení 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky podľa §32 ods. 2 písm.e) Zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí 

predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom minimálnom rozsahu, obsahu a kvalite 

a za podmienok uvedených v tejto výzve.  

11. Ďalšie informácie 

 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31. 12. 2022. 

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

nároku voči objednávateľovi. 

Objednávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vylúči 

ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky. 

V Zámutove, dňa 30. 09. 2022 

 

                              

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

                                 Mgr. Sklinár Igor 

Štatutár GERION senior centrum, n.o.    

Prílohy: 

Príloha č. 1 –  Návrh uchádzača na plnenie kritérií, (identifikácia uchádzača) 

Príloha č. 2 - Položkovitý rozpočet 

Príloha č. 3 – Vyhlásenie o súlade s podmienkami zadávania zákazky 

Príloha č. 4 - Čestné prehlásenie 



  

Príloha č. 1 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

 

Názov zákazky: „NÁKUP ELEKTROSPOTREBIČOV“ 

 
 

1. Identifikácia uchádzača : 

 

Obchodné meno : 

Zastúpený : 

obchodné sídlo : 

IČO: 

DlČ: 

lČ DPH : 

 

2. Cenová ponuka : 

 

Položka Cena bez DPH v € Sadzba DPH v € 
Cena vrátane DPH  

v € 

„NÁKUP 

ELEKTROSPOTREBIČOV“ 

 

   

 

 

Spoločnosť je platcom  DPH
1
: 

Áno  -   Nie 

 

 

 

Miesto a dátum : 

 

 

Štatutárny zástupca uchádzača : 

 

 

Ponuku vypracoval : 

 

 

Telefónny kontakt na spracovateľa ponuky: 

 

 

Podpis (pečiatka) osoby ktorá ponuku vypracovala : 
 

  

                                                           
1
 Nehodiace sa preškrtnite 



  

Príloha č. 2 

Položkovitý rozpočet 

Názov zákazky: „NÁKUP ELEKTROSPOTREBIČOV“ 

 

 

P.Č. Položka ks 
Cena jednotková 

bez DPH 
Cena celková DPH 

1. Notebook podľa určených kritérií 1   

2. Multifunkčná tlačiareň 1   

3. Smart televízor LED 1   

     

x SPOLU x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Príloha č. 3 

Vyhlásenie o súlade s podmienkami zadávania zákazky 

Názov zákazky: „NÁKUP ELEKTROSPOTREBIČOV“ 

Uchádzač: 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami pre zadávania zákazky s názvom zákazky 

„NÁKUP ELEKTROSPOTREBIČOV“ ktoré určil verejný obstarávateľ' vo výzve na predloženie  

ponuky. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

3. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ' spracovávať podľa zákona č, 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 Miesto a dátum: 

 

Štatutárny zástupca uchádzača: 

 

Ponuku vypracoval: 

 

Podpis osoby ktorá ponuku vypracovala 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Príloha č 4 

Čestné vyhlásenie 

Názov zákazky: „NÁKUP ELEKTROSPOTREBIČOV“ 

 

 

Uchádzač:........................................................................................................................................... 

Týmto Čestne vyhlasujem,  že v zmysle § 32, ods. 1, písm. f) zákonač,343/2015 Z.z, o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nemám 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

Miesto a dátum: 

 

Štatutárny zástupca uchádzača: 

 

Podpis: 


