
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, KUDLOVSKÁ 11, HUMENNÉ 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Základná škola, Kudlovská 11, Humenné ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní na 

predloženie cenovej ponuky. 

 

Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovarov s názvom: 

 „Notebook, tlačiareň s obojstrannou tlačou a skenerom, tlačiareň s obojstrannou tlačou“ 

(podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

 

Názov verejného obstarávateľa: Základná škola, Kudlovská 11, Humenné 

Sídlo:    Kudlovská 11, 066 01 Humenné 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Paulína Škerlíková 

IČO:    37876741 

DIČ:    2021672048 

Telefón:   057 775 2027 

e-mail:    admin@zskudhe.edu.sk 

 

Opis predmetu zákazky: 

15 ks notebook – minimálne parametre 

CPU Intel core i3 4000M (3M Cache, 2,4 GHz)  RAM 8GB SO-DIMM DDR3, HDD 320 GB, 

Wifi, Bluetooth,Display port,Optical drive – DVD – RW, GPU Intel HD Graphics 4600,OS 

Windows 10 Profesional 64-bit, Integrovaná web kamera,Čítačka pamäťových kariet,USB 3.0 

port, farba šedá, 15,6“ display, dokovací konektor,numerická klávesnica,VGA 15-pin (D-SUB) 

port, rozlíšenie displaya 1366x768. 

 

1 ks tlačiareň s obojstrannou tlačou a skenerom – minimálne parametre 

Laserová, multifunkčná, čiernobiela, Laser Formát tlačiarne: A4, rozhranie: RJ-4S, USB 2.0, 

USB host, Wi Velkosť štandardnej pamäte [MB]: 256 Farebná / Ciernobiela: Rozlíšenie —

čiernobiele normálne [DPI]: 600 x 600 dpi  Rýchlosť čiernobielej tlače - normálne [strán / min]: 

40 Rýchlosť farebnej tlače — normálne [strán / min].  

 

 

 

 



1ks - tlačiareň s obojstrannou tlačou – minimálne parametre 

Čiernobiela laserová tlačiareň formátu A4, rozlíšenie až 600 x 600 x 2 dpi (HP FastRes 1200), 

rýchlosť dosahuje 38 strán A4 za minútu čiernobielo, duplex. Výtlačok prvej stránky už do 6,4 

sekúnd a odporúčané mesačné zaťaženie je 750 - 4000 stránok (max. 80 000 stránok), procesor 

s frekvenciou 1200 MHz, 128MB tlačovej pamäti, vstupné zásobníky 250 + 100 listov + 150 

listov výstupný, USB 2.0, LCD displej, Wifi, RJ45  

 

V prípade ak cenová ponuka nebude spĺňať tieto minimálne parametre, nebude v rámci 

prieskumu trhu hodnotená. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 7410,00 € s DPH 

 

Cena a spôsob určenia ceny: 

- Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 

- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, merná jednotka, jednotková cena bez 

DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH, 

- ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. 

 

Miesto a spôsob predloženia/doručenia ponuky:  

Základná škola, Kudlovská 11, 066 01 Humenné – osobne. 

 

Termín predloženia ponuky: 

6.12.2019 

 

Hodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena s DPH na jednu 

počítačovú zostavu, tlačiareň obojstrannú čiernobielu so skenerom a tlačiareň obojstrannú 

čiernobielu. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena s DPH za poskytnutý tovar zo všetkých 

predložených ponúk zadávanej zákazky bude najnižšia.  

 

 

Mgr. Paulína Škerlíková 

Riaditeľka školy 


