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VEC:  
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  
 
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 
písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vás 
vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 ZVO na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky  
 

,, Digitálne jazykové laboratórium “. 
 
1. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je dodávka tovaru – zriadenie digitálneho jazykového laboratória 
vrátane dodávky, montáže a elektroinštalácie. Zákazka bude  financovaná z vlastných 
prostriedkov verejného obstarávateľa. Obstarávanie sa týka návrhu riešenia a zabezpečenia 
všetkých položiek podľa rozpisu  /viď príloha/. 
 
Verejný obstarávateľ určuje záruku na predmet zákazky 24 mesiacov.  
 
2. Zdroj finančných prostriedkov:  
Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu obstarávateľa. Cena uvedená v zmluve je 
pevná.  
 
3. Postup obstarávania: § 9 ods. 9 – zákazka na dodávku tovaru  
 
4. Cena: Predpokladaná cena zákazky: 17.000 € s DPH (14.200 bez DPH) 
 
5. Miesto poskytovania predmetu zákazky:  
Základná škola Ulica 17. novembra 31, Sabinov  
Ulica 17. novembra 31, 083 01 Sabinov  
 
6. Ohliadka miesta plnenia zákazky:  Ohliadka miesta plnenia zákazky nie je potrebná.  
 
7. Komplexnosť zákazky:  Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.  
 
8. Podmienky účasti: Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť:  

-  kópiu dokladu o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO v nadväznosti na 
§ 26 ods. 2 písm. e) ZVO, v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať predmet 
zákazky, resp. podľa § 128 ZVO.  

 
9. Obsah ponuky:  
Ponuka bude obsahovať:  
-  doklady podľa bodu 8. Podmienky účasti,  

-  cenový výmer – rozpočet v tlačenej forme.  



10. Predloženie ponuky: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne v 
zalepenej obálke s označením: „Ponuka: súťaž – neotvárať“ a s označením heslom 
súťaže „ Digitálne jazykové laboratórium “, na adresu Základná škola, Ul. 17. novembra 
31, 083 01 Sabinov. Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 

 09.12.2013 o 12:00 hod.  
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane 
DPH. V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom.  
 
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Cenovú 
ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ 
vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným 
uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.  
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo  podľa  zákona č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších zmien a doplnkov – Obchodný zákonník. 
  
 
12. Lehota viazanosti ponúk:  
Verejný obstarávateľ vystaví úspešnému uchádzačovi zmluvu v lehote viazanosti ponúk. 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 31.12.2013.  
 
 
 
 
S úctou  
 
 
 
 

Mgr. Alena Mladá 
  riaditeľka školy 
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Príloha: 
 
Digitálne jazykové laboratórium 12 + 1 

 

Obstarávanie sa týka návrhu riešenia a zabezpečenia nasledujúcich položiek:  

 

1. Technické zabezpečenie laboratória: 

a. Notebooky pre žiakov – požadovaná konfigurácia: CPU Intel i3, 4GB RAM, 
500MB HDD, 15,6“,DVDRW, WiFi, MS Windows 7 

b. Počítač pre učiteľa - požadovaná konfigurácia: CPU Intel i3, 4GB RAM, 1TB 
HDD, 19,5“,DVDRW, WiFi, MS Windows 7 

c. Zariadenia na prenos a konverziu rôznych audio a video signálov 

(komunikácia učiteľ – žiak, žiak – žiak) 

d. Slúchadlá pre žiakov a učiteľa 

e. Zariadenia na komunikáciu 

f. Zariadenia na vytvorenie LAN a WLAN siete 

g. Materiál na silovú kabeláž  

2. Softvér pre ovládanie jazykového laboratória z učiteľského počítača 

3. Softvér na výučbu cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ) na úrovniach: začiatočník, 
mierne pokročilý, pokročilý 

4. Nábytok do jazykového laboratória – stoly a stoličky pre žiakov, katedra a stolička pre 
učiteľa (rozmery učebne 6 x 8 m) 

5. Kompletná inštalácia a konfigurácia navrhnutého riešenia – inštalácia notebookov, 
počítača, vytvorenie siete (LAN, WLAN), inštalácia výučbového jazykového softvéru, 
elektroinštalácia, revízia, doprava  

6. Zaškolenie učiteľov cudzích jazykov pre prácu v jazykovom laboratóriu 

 

 

 


