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                          Schvaľujem  

                 Ing. Bc. Andrej Alakša 

           r i a d i t e ľ Odboru ekonomiky 

 

 

 

 

V   Ý   Z   V  A 

na predloženie cenovej ponuky 
na zákazku realizovanú v súlade s § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v prechodnom období. 

  

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Centrum výcviku Lešť  

Sídlo: 962 63 Lešť 

IČO: 00804932 

Telefón: 0960 /455 868 

Fax: 0960/ 465 509 

Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod. 

Kontaktná osoba :  Milan Sláviček 

E-mail: milan.slavicek2@mil.sk 

Kontaktná osoba pre veci technické: Michal Sučanský 

Telefón: 0960/ 465 710, 465 801 

E-mail: michal.sucansky@mil.sk  

 

2) Predmet zákazky ( názov):  

Nákup a dodávka materiálu k výpočtovej technike.   

 

3) Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Jedná sa o dodávku materiálu k výpočtovej technike, presná  špecifikácia požadovaného 

materiálu je uvedená v prílohe tejto výzvy. Požadované množstvá materiálov sú orientačné, na 

základe čoho si verejný obstarávateľ vyhradzuje predpokladané množstvá tovarov meniť podľa 

potreby.  

 

4)Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

Záujemca je povinný predložiť doklad  o oprávnení podnikať. Pri predložení cenovej ponuky 

uchádzač  môže predložiť neoverenú fotokópiu uvedeného dokladu. Originál alebo úradne 

overená kópia bude požadovaná len od úspešného uchádzača. 

                                       

5) Miesto dodania tovaru:  
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Centrálny sklad Centra výcviku Lešť. 

 

6) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:  

                             Do 20.3.2014 

 

7) Kritéria na hodnotenie ponúk: 

                               Najnižšia cena  
 

8) Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia: 

Ponuku doručiť v slovenskom jazyku poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo 

 osobne na  podateľňu CV Lešť, do 28.2.2014 do 10 °° hod. 

 

9) Obsah ponuky: 

-   Doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 4 tejto výzvy.  

-  Cenovú ponuku predložiť s jednotkovými cenami za každú komoditu a celkovú cenu na celý  

predmet obstarávania vrátane dopravy. Ceny uviesť bez DPH a  s DPH. Ak uchádzač nie je 

platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej  ponuke. 

-   Prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa o dodaní predmetu    

    obstarávania uvedených v tejto výzve.    

  

Uvedené doklady vložiť do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálku uzatvoriť prípadne 

zabezpečiť proti nežiaducemu otvoreniu a označiť „ Výpočtová technika – súťaž neotvárať“.  

 

10) Otváranie obálok s cenovými ponukami: 

Ponuky budú otvárané dňa 28.2.2014 o 11:00 hod..  

 

11) Typ zmluvy: 

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl.  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov v písomnej forme. 

 

12) Podmienky financovania:  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §2 a §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytovaním 

služby. 

 

Predávajúcemu sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou 

bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia. 

 

13) Ďalšie informácie: 

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok 

vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma 

a neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky 

   

           Ing. Andrea Grnáčová  

                         vedúci referent OddIaVO 



 

CENTRUM VÝCVIKU 

               LEŠŤ                                                                                    Príloha k č. CV – 243-1/2014   

 

 

Špecifikácia požadovaných komodít  

 

 

 

 

Názov 

 

Množstvo 

Cena za 

jednotku 

bez DPH 

Cena za 

jednotku s 

DPH 

Cena 

celkom bez 

DPH 

Cena 

celkom s 

DPH 

MONITOR  LED 22“                                           

Špecifikácia produktu.: 

Typ obrazovky: VA 

Podsvietenie: LED 

Uhlopriečka [palce]: 21,5 ¨ 

Rozlíšenie: 1920 x 1080 

Rozteč bodu [mm]: 0,248 

Pomer strán: 16:9 

Povrch displeja: matný 

Jas [cd/m2]: 250 

Kontrast: 3 000: 1 (dynamický kontrast (20 

000 000: 1) 

Odozva [ms]: 6ms (GtG) 

Pozorovacie uhly (Horizontál / Vertikál): 

178 ° (H) / 178 ° (V) 

Počet farieb: 16,7 miliónov 

Reproduktory: Áno Konektory: D-

sub/DVI/headphone jack / line inNapájanie: 

interné 

Spotreba [W]: 30W 

Stand By režim [W]: 0,3 WFlicker free: 

Áno 

Táto funkcia šetrí ľudské oko tým, že 

zabezpečuje stály obraz monitora bez 

kmitania.Naklápanie monitora: 

ÁnoFarba: lesklá čierna 

Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 

396.96 x 510.24 x 185.74 

Rozmery (bez stojanu, ŠxVxH mm):  
Hmotnosť [kg]: 3,5 kg 

3 ks     

Tlačiareň LaserJet  

 Rýchlosť tlače (čierno-biela, 

normálna kvalita, A4), 23 str./min. kvalita 

tlače (čierno-biela, najlepšia kvalita), 600 x 

600 dpi (1200 dpi efektívne),odporúčaný 

5 ks     



mesačný objem strán 250 až 2000,pracovné 

využitie (mesačne, A4) až 8000 strán, 

možnosti obojstrannej tlače, ručná (podpora 

ovládača zaistená), maximálny počet 

podávačov papiera 1 (plus slot na prioritné 

podávanie 10 hárkov), pripravené na prácu 

v sieti, čierno-biela laserová tlač, rýchlosť 

tlače (čierno-biela, normálna kvalita, A4) až 

23 str./min, výstup prvej strany (čierno-

biela, A4) < 6,5 s, rýchlosť procesora 266 

MHz, kvalita tlače (čierno-biela, najlepšia 

kvalita) do 600 x 600 dpi (1200 dpi 

efektívne), pracovné využitie (mesačne, A4) 

až 8000 strán, odporúčaný mesačný objem 

strán 250 až 2000, štandardné podávače 

papiera 1 (plus slot na prioritné podávanie 

10 hárkov),maximálny počet podávačov 

papiera 1 (plus slot na prioritné podávanie 

10 hárkov),podporované typy médií, papier 

(pre laserové tlačiarne, bežný, fotografický, 

hrubý, pergamen), obálky, štítky, karty, 

priehľadné fólie, pohľadnice, ručná 

obojstranná tlač(podpora ovládača 

zaistená).Vstupný zásobník na 250 listov, 10 

hárkový slot na prioritné podávanie 

jednotlivých listov. Pamäť / jazyky tlače / 

typy písma, štandardná pamäť, pamäť 2 MB 

zabudovaná v SIP ASIC, maximálne 

množstvo pamäte 2 MB, štandardné jazyky 

tlačiarne, tlač na báze hostiteľa, štandardné 

možnosti pripojenia, vysokorýchlostný USB 

port (kompatibilný so špecifikáciami USB 

2.0). 

Kompatibilné operačné systémy: 

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, 



XP Professional, XP Professional x64, 

Server 2003 (32/64 bitová verzia); 

Certifikované pre Windows Vista™; Mac 

OS X v10.2.8; v10.3, v10.4 alebo novší 

Prevodník USB 1xRS232 

Prevodník z USB2.0 na sériový port(COM), 

na sériový port pre pripojenie starších 

zariadení, prenosová rýchlosť až 1 Mbps, 

chipset FT232RL._USB2.0, spolu s CD 

ovládačmi, nevyžaduje IRQ, konektor 

Canon 9pin Male, kábel + redukcia 25M/9F 

1 ks     

OEM 2.0 prepojovací kábel 3m 

USB kábel na pripojenie zariadenia k PC 

dĺžka 3m.  

5 ks     

Záložný zdroj  

Univerzálny záložný zdroj s výkonom 500 

VA a filtráciou elektromagnetických 

a rádiofrekvenčných ruchov. S počítačom 

komunikuje cez rozhranie USB, obsahuje 

prepäťovú ochranu telefónnej a DSL linky 

a jeden z výstupných konektorov IEC 320 je 

určený pre ochranu laserových tlačiarní, 

scannerov a iných zariadení s veľkým 

odberom. Súčasťou balenia je výkonný 

softvér PowerChute Plus pre bezpečné 

uloženie dát. 

2 ks     

Reproduktor k PC  súprava 5 ks     

Klávesnica 

Kancelárska multimediálna klávesnica pre 

WINDOUS,Kabelová PS/2.Pripojenie na 

internet, tlačítka pre rýchle spustenie MS 

WORD a EXCEL. 

5 ks     

Myš optická  

Počet tlačidiel 2+koliesko.Senzor Optický. 

Rozlíšenie 800DPI.Rozhranie PS/2,dlžka 

kábla 1,5m.Podporované operačné systémy: 

Mikrosoft Windovs XP 

x64/2003XP/ME2000/98SE 

5 ks     

Náhradná batéria k AP 

 

Parametre: 

Konektory: F2 

5 ks     



Napätie: 12 V 

Kapacita: 7,2 Ah 

Rozmery (d x š x v): 151x65x94 mm 

Hmotnosť: 2,45 kg 

Typ akumulátoru: Standard 

Použití: všeobecné (EZS, UPS, EPS) 

Označení akumulátoru a jeho ekvivalentov: 

WP7,2-12 F2 

Podložka pod myš 

Silikónová s opierkou na zápästie 

15 ks     

CD v obale 

700MB 

100 ks     

CD bez obalu   

700MB 

100 ks     

DVD – R  v obale 

4,7GB 

300 ks     

USB Kľúč  

8 GB 

 

5ks 

    

Cena spolu  bez DPH  

Cena spolu s DPH  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vypracoval : Milan Sláviček 

Súhlasí : Ing. Andrea Grnáčová 

Počet listov : 2; 1/4 

Registratúrna značka : D1-01 

Znak hodnoty a lehota uloženia : 10 

Vyhotovené v 1 výtlačku  

Výtlačok č.1 –   pre spis 

 

 

 

 


