
 

 
 

       
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (PRIESKUM TRHU) 

 

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Úradný názov :   Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 
Sídlo :    Bardejovská č.6, 043 29 Košice 
IČO :     31 701 914  
IČ DPH :   SK2020488206 
Kontaktná osoba : Ing. František Timko 
Telefón :  +421556407522 
E-mail :   frantisek.timko@dpmk.sk 

 
2. Názov predmetu zákazky:   Nákup výpočtovej techniky 
 
3. Opis predmetu zákazky :  
     Predmetom zákazky je nákup výpočtovej techniky (hardware, software, osobné počítače, laserové     
     tlačiarne, monitory) podľa opisu uvedeného v prílohe č. 1 
                      
4. Druh zákazky : tovar 
 
5. Rozsah ponuky : zákazka sa požaduje na celý predmet zákazky 
 
6. Podmienky financovania : zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 12.000 € bez DPH 
 
8. Typ zmluvného vzťahu : Rámcová kúpna zmluva. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov,  

maximálne však do vyčerpania finančného limitu 12.000 € bez DPH.  
 
9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 
     Množstvo bude spresnené čiastkovými objednávkami podľa aktuálnej potreby obstarávateľa.      
     Obstarávateľ nie je povinný odobrať celý predmet zákazky.  Ak verejný obstarávateľ bude požadovať     
     nákup výpočtovej techniky, ktorá nebola predmetom zákazky, bude tento tovar nakupovať prednostne od         
     úspešného uchádzača podľa jeho aktuálneho cenníka. Dodávateľ zabezpečí lokálny servis na všetky       
     dodané zariadenia predmetu plnenia zmluvy podliehajúce záruke spôsobom opravy zariadenia do 15 dní  
     od nahlásenia závady alebo výmenou za tovar s rovnakými alebo lepšími parametrami.         
 
10. Miesto a termín dodania : Miesto dodania tovaru: DPMK, a.s. Bardejovská 6, Košice 
                                                  Termín dodania: do 5 dní od doručenia čiastkovej objednávky          
 
11.  Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní : 
     Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:   
     -fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky– živnostenský list. 

     -návrh zmluvy (Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača nebude v súlade s oznámením o zadávaní  
     zákazky alebo jeho ponukou alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ vyzve  
    uchádzača na odstránenie nedostatkov. Ak úspešný uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase,  
    bude to považované za odstúpenie od jeho ponuky. V takom prípade bude vyzvaný na predloženie návrhu  
    zmluvy ďalší uchádzač s ďalšou najlepšou ponukou obdobným postupom.)      
 
12. Cena a spôsob určenia ceny:   
     Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky vrátene dopravy    
      na miesto plnenia. 
     Splatnosť faktúr  do 30 dní odo dňa vystavenia daňového dokladu.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
      
13.  Kritérium na hodnotenie ponúk :  
    Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH (uvedená ako súčet  
     jednotkových cien všetkých položiek, ktoré sú predmetom zákazky), vrátane dopravy na miesto plnenia.  
     Verejný obstarávateľ žiada oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 s uvedením typu a     
     popisu položky. 
 
14.  Lehota na predloženie cenovej ponuky: do: 16.07.2015 do 12:00 hod. 
 
15. Pokyny na predloženie cenovej ponuky :  
     Cenovú ponuku predložte v uzavretej obálke na adresu: Dopravný podnik mesta Košice,  
     akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice – budova „A“, prízemie – podateľňa s označením  
     cenová ponuka –  neotvárať a heslom : „Nákup výpočtovej techniky“ 
 

 
16.  Vyhodnotenie ponúk : všetkým uchádzačom sa oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk 
 
17.  Elektronická aukcia : nie 
 
18.  Dôvody zrušenia zadania zákazky :  

- nebola predložená ani jedna ponuka 
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „výzvy“ 
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa 

určeným vo výzve 
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zverejnená výzva 
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Ponuka uchádzača 
Na základe verejného obstarávania pre zákazku                                                                                                                 

„ Nákup výpočtovej techniky“ 
 

Uchádzač 
Názov uchádzača: 
 

Kontakt: 

Sídlo uchádzača: 
 

Tel:                                  
e-mail: 

Návrh na plnenie kritérií 

Položka č. 1 Osobný počítač 
počítač, klávesnica, myš rovnakej značky 

CPU procesor dosahujúci skóre min. 4820 bodov  
v benchmarku PassMark CPU Mark 

Dátové úložisko 1 TB, 7200rpm., rozhranie SATA III,  rozšíriteľné na  
2x3,5“ HDD  

RAM min. 4GB (1x4GB) 1 600 Mhz DDR3 , rozšíriteľná na 
8GB,  4 pamäťové sloty 

Audio integrovaný zvukový adaptér 

Optická mechanika DVD+/-RW 

Komunikácia integrovaný  10/100/1000 Mbps, RJ-45 

Predné rozhranie 2x USB 3.0, mikrofón (stereo, 3.5mm), slúchadlá 
(stereo, 3.5mm), čítačka kariet 

Zadné rozhranie 1x VGA, 1x DVI, 1xRJ 45, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x 
PS/2(klávesnica, myš), vypínanie USB,  1x sériový 
port, (voliteľné 2x PCIe x1,1x PCIe x4, 1x PCIe x16) 

Periférie SK klávesnica USB; 2-tlačidlová optická myš s 
kolieskom USB 

Prevedenie Microtower 

Operačný systém predinštalovaný OEM Windows 7 Professional 64-bit 
SK, s možnosťou rozšírenia na WIN 8.1 PRO 

Záruka 3 roky carry in, oprava v servisnom stredisku 

Cena za MJ bez DPH:  

Cena za MJ s DPH:  

 

Položka č. 2 LCD Monitor  

Uhlopriečka: 24 " 

Povrch obrazovky Matný 

Rozlíšenie 1920 x 1080 bodov (16:9) 

Veľkosť bodu 0,276 mm 

Doba odozvy do: 5 ms 

Jas 250 cd/m 2 

Uhly pohľadu Horizontálne: 160 ° Vertikálne: 160 ° 

Spotreba <26,5 W 

Rozhranie: 1x VGA (D-Sub) + VGA kábel samostatne, 1x DVI-D + 
DVI kábel samostatne 

Záruka 2 roky 

Cena za MJ bez DPH:  

Cena za MJ s DPH:  

Príloha č. 1 



Položka č. 3 Tlačiareň  

Čiernobiela tlačiareň Kapacita 8000 strán mesačne 

Technológia tlače  Laser 

Formát papiera A4 

Rýchlosť tlače  25 str./min 

Pripojenie USB 2.0, ethernet 10/100 

Duplex Automaticky 

Jazyk tlače PCL5, PCL 6, PS 

Rozlíšenie 600x600 

Pamäť 128 MB 

Cena za MJ bez DPH:  

Cena za MJ s DPH:  

 

Položka č. 4 Kancelársky balík  

Produkt Microsoft Office 2013 pre firmy SK 

Cena za MJ bez DPH:  

Cena za MJ s DPH:  

 

Položka č. 5 HDD  

Pevný disk Kapacita 250GB,rýchlosť otáčok: 7200 rpm 
rozhranie SATAIII/600 (6Gb/s), SATAII/300 kompat. 
16MB cache, technologie intelliSeek, ShockGuard 

Cena za MJ bez DPH:  

Cena za MJ s DPH:  

 

Položka č. 6 Záložný zdroj UPS  

Technológia off-line 

Výkon 650VA/400W 

Parametre 1 vstupná zásuvka IEC 320, 4 výstupné zásuvky IEC 
320 (min 3 filtrované a batériou zalóhované) 

Doba zálohovania  Pri 50 % vyťažení: min. 14,5 min. , Pri 70 % vyťažení: 
min. 9 min 

Cena za MJ bez DPH:  

Cena za MJ s DPH:  

 


