
   P R I E S K U M      T R H U 

 

     Na základe potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky v súvislosti s prípravou 

verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov žiadame o spracovanie ponuky pre definovaný predmet dodávky 

a verejného obstaráva teľa v rozsahu a obsahu: 

    

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie  

Zastúpený: MUDr. Henrich Grác ,  riaditeľ 

IČO:  00607274       

Sídlo organizácie: Rínok 334/48, 951  35 Veľké Zálužie 

Kontaktná osoba:  Ing. Michaela Jelšic, vedúci referent verejného obstarávania   

Tel: +421 376548 820 

e-mail: michaela.jelsic@pnvz.sk 

Kontaktná osoba v prípade otázok k opisu predmetu zákazky: Ing. Jaroslav Sabo  

Tel: +421 376548 807 

2. Predmet obstarávania: „Stolové počítače so softvérovým vybavením a licenciou 

Office“ 

 

3. Kód CPV:   

30213300-8 Stolový počítač  

48624000- 8 Softvérový balík pre operačný systém osobného počítača (PC) 

 

4. Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky je nákup stolových počítačov so softvérovým vybavením 

a licenciou Office podľa Prílohy č.2. 

Súčasťou ceny je doprava. 

Ocenenie navrhovať osobitne v uvedenom rozsahu a v ponukovej cene celkom bez DPH 

a s DPH podľa požiadaviek verejného obstarávateľa pre potreby  hlavnej činnosti 

Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie – ocenenie navrhovať do Prílohy č. 1 

(vyplniť opečiatkovať a podpísať) a do Prílohy č. 3 (excelovský dokument 

zanechať v pôvodnom formáte). Predpokladaná dodávka tovaru je požadovaná podľa 

požiadaviek verejného obstarávateľa na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy. 
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Predmet obstarávania má byť dodávaný v  kvalite zodpovedajúcej platným právnym 

predpisom Slovenskej republiky a príslušným STN. 

Predmetom fakturácie bude len skutočne poskytnutý tovar a služba podľa nevyhnutnej 

potreby verejného obstarávateľa. 

 

S úspešným uchádzačom sa uzavrie odberateľsko-dodávateľská zmluva.  

Pre všetky prípadné požiadavky uvedené v tejto žiadosti, ktoré sa viažu na konkrétneho 

výrobcu, výrobný postup, značku, patent, krajinu platí, že boli uvedené za účelom 

dostatočne presného a zrozumiteľného opisu  a  ponuky môžu byť predložené tieto alebo 

ekvivalentné.  

V prípade, že prieskum trhu identifikuje predpokladaný objem spĺňajúci limit pre 

zadanie zákazky s nízkou hodnotou, výsledky prieskumu trhu budú použité pre zadanie 

zákazky. 

 

5.  Spôsob predloženia ponuky: 

Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť elektronicky na e-mailovú 

adresu: michaela.jelsic@pnvz.sk označené heslom: „Stolové počítače so softvérovým 

vybavením a licenciou Office“. 

 

      6.  Miesto a termín uskutočnenia dodávok:   

Miesto: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 Veľké Zálužie 

              Požadovaný termín dodania tovaru od podpísania zmluvy: max. 1 mesiac  

              Predpokladaný termín ukončenia prieskumu trhu: do 7.2.2022 vrátane  

 

 

 Veľké Zálužie, dňa 1.2.2022 

 

 

                                                       ...................v.r................................ 

                                                                                                            MUDr. Henrich Grác 

                                                                                                   riaditeľ nemocnice 

 

Ref.:  Ing. Michaela Jelšic  
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Príloha č. 1 

CENOVÁ PONUKA  k prieskumu trhu 

pre zákazku 

„Stolové počítače so softvérovým vybavením a licenciou Office“ 

 

 

Lehota platnosti ponuky: 30 dní odo dňa doručenia  

Identifikácia subjektu: 

 

 

 

 

 

 

Celková cena.......................................v EUR bez  DPH  

 

 

 

 

Celková cena.......................................v EUR s DPH  

 

 

 

V ..................................., dňa.............................. 

 

 

                                                                                

 

 

.....................................................                            

Pečiatka a podpis 



Príloha č. 2 

 

Monitor: počet 20 ks   

Uhlopriečka: 24“  

Rozlíšenie: 1920 x 1080 

Pomer strán: 16:9 

Obnovovacia frekvencia: 75 Hz  

Minimálna doba odozvy: 5 ms 

Kontrast: 1 000:1 

Jas: 250 cd/m² 

Priemerná spotreba: 25 W 

Porty HDMI alebo DP (DisplayPort) 

Stolový počítač: počet 20 ks   

Technická špecifikácia:  

Procesor: Ryzen 5 4ta generácia a vyššie alebo Intel i5 11ta generácia 

RAM: 8GB alebo viac 

SSD m.2 NVMe: 256B alebo viac 

Prevedenie: Tower alebo SFF 

Operačný systém Windows 10 Pro, 64 bit 

Sieť: 100/1000 GbE 

Záruka: 2 roky  

 

Microsoft Office 2021 Home and Business: 20 ks  

- Kľúčové vlastnosti:  

• fyzická licencia je určená pre inštaláciu 1 zariadenia PC, 

• licencia pokrýva aj komerčné použitie (v našom prípade v našej organizácii), 

• jednorazová platba bez nutnosti platiť mesačný alebo ročný paušál 

• zahrňuje aplikácie Word, Excel, Outlook a PowerPoint 

• podporuje komplexnú tvorbu dokumentov, 

• kompatibilita s dokumentami vytvorenými v rôznych verziách Office 

Ing.  Jaroslav Sabo 

Ing. Michaela Jelšic   


