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Zadanie zákazky 
S nízkou hodnotou podľa §117 zákona zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov:  Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie 
Sídlo:   Konventná 1, 811 02 Bratislava 
Štatutárny zástupca: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., riaditeľ 
IČO:   31772412 
DIČ:   2021515001 
IČ DPH: nie sme platcami DPH 
 
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Hlavatá 
Telefón: 0910 720 123 
e-mail: sekretariat@srk.sk  
 
2. Názov predmetu zákazky:  dodanie tovaru s názvom „Nákup PC“  
 
3.Podrobný opis predmetu zákazky:  Nákup výpočtovej techniky – počítačová zostava (osobný 
počítač, monitor, klávesnica, Windows) pre kancelárske použitie, prevedenie All in One. 
Počítačová zostava musí spĺňať tieto minimálne parametre: 
 

Minimálna špecifikácia: PC    
 Parameter :   Minimálne požadovaný parameter :    
    
 Procesor :  Procesor i5, 2,1Ghz   
 Pamäť :  min. 8GB    
 Pevný disk :  min. 1 TB   
 Ethernet adaptér :  1x 10Mbit / 100Mbit / 1000Mbit    
 WiFi adaptér: 802.11a/b/g/n/ac (2x2) + Bluetooth  
 Čítačka pamäťových kariet: SD, SDHC, SDXC   
 Porty/konektory :  4x USB   
 Webkamera: áno  
Reproduktory:  áno  
 Klávesnica, optická myš :  áno    
 Operačný systém :  MS Windows 10 Professional SK   
 Záruka :  min. 2 roky    

 
 Minimálna špecifikácia: Monitor  

Parameter :   Minimálne požadované parametre :    
   
 Zobrazovací panel :   veľkosť 23", matný povrch, LED podsvietenie  
 Rozlíšenie :  FHD 1920x1080    
 Vstupy :   HDMI, DP   
 Záruka :   min. 2 roky    
   

 
Predpokladaná hodnota zákazky: 778,-Eur bez DPH 
 
4. Miesto dodania:  Inštitút SRK, Panenská 29, 811 03 Bratislava 
 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia 
cena s DPH. 
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6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: najneskôr do 15. 12. 2018 do 12.00 hod.: 
poštou alebo osobne na adresu: 
Inštitút SRK 
Panenská 29 
811 03 Bratislava  
alebo e-mailom na adresu sekretariat@srk.sk.  
 
7. Podmienky účasti uchádzačov: 
Súčasťou predloženej ponuky bude: 
- cenová ponuka  
- fotokópia, resp. scan oprávnenia dodať predmet zákazky 
 
8. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 
- Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 
- Cena musí obsahovať cenu bez/s DPH, sadzbu a výšku DPH.. 
- Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. 
 
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.  
 
9. Lehota dodania: január 2019 
 
10. Ďalšie informácie: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného 
platobného styku na základe faktúry poskytovateľa. 
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