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Centrum vedecko-technických informácií 

Slovenskej republiky 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  
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 (zákon) 

 

 
 
        
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie:    Centrum vedecko-technických informácií SR 

 Sídlo organizácie: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava  

 Zastúpený: Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

 IČO: 151 882 

 DIČ: 2020798395 

 IČ DPH: SK2020798395 

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

 Číslo účtu: 7000064268/8180 

 Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kubiš 

 Telefón: 02/ 69 253 140,    

 E – mail:   miroslav.kubis@cvtisr.sk    

  

2. Dodávka prenosných a stolných počítačov pre projekt Národná infraštruktúra pre 

podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK. 

 

3. Názov predmetu zákazky: 

Dodávka prenosných a stolných počítačov pre projekt Národná infraštruktúra pre podporu 

transferu technológií na Slovensku – NITT SK. 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

1.Predmetom zákazky je dodávka  

- 4 ks 13,3“ prenosných počítačov (ultrabookov) s predinštalovaným operačným 

systémom 

- 2 ks stolných počítačov (desktopov) s predinštalovaným operačným systémom 

 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 

 

mailto:miroslav.kubis@cvtisr.sk
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Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky  

 

Prenosné počítače 13,3“ 4 ks 

 

procesor  SPECint2006 Rates, min. Result = 135 

 http://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=rint2006   

pevný disk min. 256 GB SSD 

display dotykový LED, min. 3200x1800 pixelov, 13,3", 16:9 

RAM min. 8GB DDR3 

USB 3.0 min. 1x 

USB 2.0 min. 1x 

Čítačka pamäťových kariet áno 

WiFi 802.11 b/g/n 

HDMI áno 

batéria áno 

výdrž na batériu min. 8 hodín 

hmotnosť max. 1,4 kg s batériou 

príslušenstvo port replikátor, min. 2x USB, 2x DVI, ethernet RJ-45, audio/mic 

3,5 jack, s pripojením cez USB k NTB 

brašna veľkosť pre 13,3“ ULTB, vnútorné oddelenie pre NTB, priestor 

na káble a príslušenstvo, odnímateľný ramenný popruh 

myš Wireless, USB Mini Dongle, výdrž na batériu min. 1 rok 

operačný systém Windows 8 Enterprise 64 bit, MS Academic Select, alebo 

ekvivalent 

 

Stolné počítače 2 ks 

 

Procesor  SPECint2006 Rates, min. Result = 53 

 http://www.spec.org/cgi-bin/osgresults 

Pevný disk 1 SSD min. 120GB, SATA III, čítanie min. 550 MB/s, zápis min. 

520 MB/s 

Pevný disk 2 3,5” HDD min. 1000GB, 7200 ot./min.  

RAM min. 8GB DDR3 

Optická mechanika DVD-RW Dual Layer 

Čítačka pamäťových kariet áno, v šachte Floppy mechaniky 

Grafický čip integrovaný na CPU 

Základná doska podpora DDR3, min. 4xDIMM, HDMI, VGA 

Min. 1x PCI-Express 3.0 x16 

 Min. 2x USB 3.0 
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 Min. 2x SATA III 6Gbit/s 

 1xRJ-45 

 Zvukový výstup 

 Napájací zdroj min. 400W 

Skrinka zvukový vstup a výstup (3,5 jack) na prednom panely, min. 

2xUSB 3.0 na prednom panely 

Monitor 24" LED, rozlíšenie min. 1920x1200 pixelov, pomer strán 16:9 

(16:10), funkcia pivot, čas odozvy max. 8ms, dynamický 

kontrast min. 1 500 000:1, VGA, DVI-D alebo Display port, 

pozorovací uhol min. 170° horizonálne, min. 160° vertikálne, 

jas min. 250 cd/m² 

Klávesnica so slovenskou lokalizáciou 

Myš trojtlačítková, laserová 

operačný systém Windows 7 Professional 64 bit alebo ekvivalentný, MS 

Academic Select alebo ekvivalentný 

 

V cene počítačov je započítaná licencia za OS Windows 7 Professional 64 bit resp. 

Windows 8 Enterprise 64 bit alebo ekvivalentný podľa licenčného programu MS 

Academic Select alebo ekvivalentného ako aj jeho predinštalácia na dodané počítače a 

prenosné médium CD alebo DVD alebo možnosť downloadu inštalačného súboru cez 

licenčný prístup. Práce súvisiace s inštaláciou a samotná inštalácia nebudú  kalkulované a 

fakturované osobitne ale musia byť započítané v cene predmetu zákazky. 

 

V cene prenosných počítačov je započítaný port replikátor (resp. docking station), brašna,  

a myš, ktoré nebudú kalkulované ani fakturované osobitne. V cene stolných počítačov je 

započítaný monitor, klávesnica a myš. V cene predmetu zákazky je započítaná 

dokumentácia k hardvéru a softvéru pokiaľ je predmetom dodávky a doprava, ktoré 

nebudú kalkulované ani fakturované osobitne. Maximálna cena na jednu počítačovú 

zostavu je 1400€ s DPH vrátane príslušenstva. 

Podmienka na predloženie ponuky: uchádzač musí v ponuke predložiť podrobnú 

technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru, ktorý je predmetom zákazky s uvedením 

výrobcu a typu. 

S víťazným uchádzačom bude podpísaná kúpna zmluva.  

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava 

 

6. Klasifikácia: 

CPV: 

30213100-6 – prenosné počítače 

30213300-8 – stolový počítač 

 

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

4 ks prenosných počítačov, 6 ks stolových počítačov 
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Predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy: 

Predpokladaná hodnota zákazky je 7 000,- EUR bez DPH. 

 

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

NIE 

9. Možnosť predloženia variantných riešení: 

NIE 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:  

do 2 týždňov od účinnosti zmluvy 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný zo ŠF EU, Operačný program Výskum a vývoj, 

Národný projekt: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - 

NITT SK. 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom 19.12.2013 o 13:00 hod 

 

13. Adresa a spôsob predloženia ponuky 

elektronicky na e-mail: miroslav.kubis@cvtisr.sk 

alebo listinne na adresu podľa bodu 1 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (musí obsahovať náklady na 

celý predmet zákazky, viď bod 4 a 7 vrátane dopravných nákladov). Úspešným 

uchádzačom bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky v EUR 

s DPH. 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie celkovú cenu predmetu zákazky. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH upozorní na to v ponuke označením „nie som 

platcom DPH“. 
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