
Výzva na predkladanie ponúk 
(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 

 
 
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: 
Úradný názov  Slovenský metrologický ústav 
Poštová adresa  Karloveská 63  
Mesto  Bratislava  PSČ  842 55  
IČO  30810701  
Kontaktná osoba  JUDr. Ondruš        e-mail: rondrus@smu.gov.sk      tel.: 02/60294640 

 

  
 

Odborné informácie súvisiace s predmetom zákazky poskytne: 
Ing. Ralbovský      e-mail: ralbovsky@smu.gov.sk   tel.: 02/60294369 

 
NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY: 
Notebook s príslušenstvom 
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
Zákazka pozostáva z dodania tovaru – „notebook s príslušenstvom“ v počte 1 ks – min. nasledovnej 
konfigurácie: 

P. č. 
požiadavky 

Technická špecifikácia – 
minimálne požiadavky na vlastnosti 

Predmet plnenia 
typové označenie 

1. Procesor 
Výkon procesora benchmark1 – min. 4 091 

Uchádzač vyplní konkrétny ponúkaný 
procesor s uvedením jeho označenia  (napr. 
Intel Core i5-4258U @ 2.40GHz) a výkon 
dosiahnutý v určenom benchmarku 

2. Displej 
LED - podsvietený lesklý širokouhlý s technológiou 

IPS s uhlopriečkou 13" 
rozlíšenie 2560 x 1600 pixelov 

Uchádzač vyplní konkrétnu ponúkanú 
špecifikáciu displeja s uvedením jeho 
označenia (napr. Retina) a jeho vlastnosti 
spĺňajúce min. požiadavky uvedené v 2. stĺpci 

3. Úložný priestor 
SSD veľkosť min. 256 GB 

Uchádzač vyplní konkrétnu ponúkanú 
špecifikáciu a jej vlastnosti spĺňajúce min. 
požiadavky uvedené v 2. stĺpci 

4. Operačná pamäť 
veľkosť min. 8 GB 

 

Uchádzač vyplní konkrétnu ponúkanú 
špecifikáciu a jej vlastnosti spĺňajúce min. 
požiadavky uvedené v 2. stĺpci 

5. Klávesnica 
plnohodnotná, slovenská mutácia 

podsvietená so senzorom osvetlenia 

Uchádzač vyplní konkrétnu ponúkanú 
špecifikáciu a jej vlastnosti spĺňajúce min. 
požiadavky uvedené v 2. stĺpci 

6. Operačný systém 
aktuálnej verzie s grafickým rozhraním 

musí byť súčasťou dodávaného hardvéru  

Uchádzač vyplní konkrétnu ponúkanú 
špecifikáciu operačného systému (napr. OS X 
v10.9 Mavericsk) 

7. Bezdrôtové pripojenie 
Wi-Fi 

Uchádzač vyplní konkrétnu ponúkanú 
špecifikáciu Wi-Fi (napr. AirPort Extreme 
802.11n) 

8. Čítačka pamäťových kariet 
SDXC 

Uchádzač vyplní konkrétnu ponúkanú 
špecifikáciu a jej vlastnosti spĺňajúce min. 
požiadavky uvedené v 2. stĺpci 

9. Sieťový adaptér 
musí umožniť pripojenie počítača k sieti gigabitového 

Ethernetu 
požadované rozhranie Thunderbolt a RJ-45 

Uchádzač vyplní konkrétnu ponúkanú 
špecifikáciu sieťového adaptéra (napr. 
Thunderbolt to Gigabit Ethernet Adapter) 
a jeho vlastnosti spĺňajúce min. požiadavky 
uvedené v 2. stĺpci 

10. Notebook musí umožniť pripojiteľnosť s externým 
zobrazovacím zariadením (LCD, projektor a pod), 

ktoré má konektor VGA (D-Sub 15 pin) 

Uchádzač vyplní konkrétnu ponúkanú 
špecifikáciu pripojiteľnosti (napr. formou 
redukcie Mini DisplayPort to VGA Adapter) 



a jej vlastnosti spĺňajúce min. požiadavky 
uvedené v 2. stĺpci 

11. externá CD/DVD jednotka 
musí umožniť prehrávanie a napaľovanie 

rýchlosť čítania min. 8x DVD 24x CD 
Rozhranie min. USB 2.0 

Uchádzač vyplní konkrétnu ponúkanú 
špecifikáciu externej jednotky (napr. USB 
SuperDrive) a jej vlastnosti spĺňajúce min. 
požiadavky uvedené v 2. stĺpci 

1http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html – Výkon sa meria na základe benchmarku PassMark – CPU Mark 
High End CPUs – Update k 15.04.2014 
 
MIESTO DODANIA  PREDMETU ZÁKAZKY: 
Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava. 
 
VARIANTNÉ RIEŠENIE: 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
 
MAXIMÁLNA PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 
Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného pre jednotlivú zákazku na tovary a služby 
bežne dostupné na trhu – tzn. nižšia ako 20 000 eur bez DPH počas doby platnosti zákazky. 
 
CENA: 
Cena je uvedená v EUR bez DPH  a zaokrúhľuje  sa maximálne na dve desatinné miesta. Cena musí 
byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky 
(vrátane dodania na miesto určenia). Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú 
zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke. Cena 
musí byť stanovená v súlade so zákonom o cenách. Splatnosť faktúry je 30 dní. Verejný 
obstarávateľ neposkytuje preddavky na realizáciu plnenia. 
 
V CENOVEJ PONUKE SA POŽADUJE UVIESŤ :  
Ponuku je potrebné predložiť formou vyplnenej vyššie uvedenej tabuľky – 3. stĺpec spolu 
s uvedením celkovej konečnej ceny za predmet zákazky. 
 
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK: 
Najnižšia cena. 
 
REALIZÁCIA: 
15.05.2014 
 
VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: 
Verejný obstarávateľ vystaví objednávku úspešnému uchádzačovi, ktorý predložil najnižšiu cenu na 
predmet zákazky podľa potrieb verejného obstarávateľa. Zároveň si verejný obstarávateľ 
vyhradzuje právo nevystaviť objednávku žiadnemu z uchádzačov v prípade, že ponúkaná cena 
prekročí výšku finančných prostriedkov určených pre predmet zákazky. 
 
PODMIENKY ÚČASTI: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu na daný 
predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) 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“). Ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradu pre verejné 
obstarávanie, verejný obstarávateľ odporúča uviesť túto informáciu v ponuke – v takomto prípade 
nie je potrebné predkladať doklady o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ani predkladať vyššie 
uvedený doklad. 
 



OSTATNÉ PODMIENKY: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Dôvody zrušenia 
použitého postupu zadávania zákazky sú: 
Nepredloženie žiadnej ponuky, 
Nesplnenie podmienok účasti uchádzačom, 
Nesplnenie určených požiadaviek predloženými ponukami, 
Zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 
 
Predložené cenové ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou 
z vnútornej kalkulácie verejného obstarávateľa. Neúplná ponuka nebude hodnotená. Uchádzač 
súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom. 
 
UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE PONÚK: 
30.04.2014 do 09.00 hod. 
 
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne, alebo e-mailom 
na adresu: rondrus@smu.gov.sk . 
 
DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY: 
24.04.2014 
 
 
 
 
 
 


