
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTÁCIA Z PRIESKUMU TRHU
 

 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Vysoká pri Morave

Názov zákazky: Notebook

Interné číslo zákazky: 4/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyhlásenia zákazky: 12.10.2020 14:51

Dátum ukončenia zákazky: 21.10.2020 13:26

 

Podpis štatutárneho zástupcu:

Podpis zodpovedného pracovníka:

Dátum:



Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Notebook

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Vysoká pri Morave

IČO 00305197

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave, SK

Kontaktná osoba Dušan Dvoran, +421905 537 343, obecnyurad@vysokaprimorave.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 1900,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 10-11/2020

Lehota na predkladanie
ponúk: do 19.10.2020 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqOc1tvxoFlk6QSqn24CBGA
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika

Podoblasť Hardvér a softvér

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zakúpenie notebookov pre potreby učiteľov ZŠ Vysoká pri Morave v celkovom počte 5ks,
vrátane dopravy a montáže. 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 1900 EUR. 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred vystavením objednávky preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na dodanie predmetu zákazky, a to najmä náklady na práce, materiál a
prepravu. V prípade, že sa počas realizácie zákazy vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené dodatočne,
avšak tak aby celková cena predmetu zákazky nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom
obstarávaní.

Úspešný uchádzač je pred vyhotovením objednávky povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra). 
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.

https://www.tendernet.sk/zakazka?cqOc1tvxoFlk6QSqn24CBGA


Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.
Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný
obstarávateľ neposkytuje. 

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do : 30.12.2020

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže
písomne požiadať alebo elektronicky formou emailu uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej
cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky. Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej
ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 19.10.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 19.10.2020
do 15:00 hod. 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predložiť do cenovej ponuky aj technický list predmetu obstarávania s podrobnou
špecifikáciou. Údaje sú pre uchádzačov v špecifikácií záväzné. 

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne požadované parametre resp. lepšie.

Miesto dodania zákazky: Základná škola Vysoká pri Morave, Hlavná 37, 900 66 Vysoká pri Morave
kontaktná osoba: riaditeľ ZŠ tel. 0903/275696 

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Notebook 5,000 ks

Procesor: skóre minimálne 4000 bodov podľa PassMark Software Benchmark

Obrazovka: 15,6“ FullHD 

Operačná pamäť: minimálne 4GB DDR4

Pevný disk: minimálne 240GB typ NVMe SSD

Operačný systém: Windows 10 Professional 64bit EDU

Webkamera: zabudovaná s mechanickou uzávierkou

TPM modul verzia 2.0

Wifi verzia 6

Bluetooth verzia 5.0

Minimálne 3ks USB.3.1

Certifikácia MIL-STD810G

Batéria minimálne 48Wh



Ponuka IT služby plus, s.r.o.

Názov uchádzača: IT služby plus, s.r.o.

IČO: 52444171

Sídlo: Gajary 1217, 90061 Gajary, SK

Kontakt: Daniel Landl (+421905561456 - daniel.landl@sluzbyit.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: daniel.landl@sluzbyit.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 12.10.2020 18:33

Výsledná cena: 2880,00 € s DPH   (Cena ponuky: 2880,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Notebook

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Notebook Acer TravelMate P2 - Windows® 10 Professional 64-bit EDU - Intel® Core™ i3-10110U - 4 GB DDR4 Memory + N - 256 GB
PCIe NVMe SSD + N (HDD upgrade kit) - SD card reader - 15,6" FHD Acer Comfy View LCD - UHD Graphics - Intel AX201 802.11ax + BT
5.0 - HD Camera with 2Mic. with camera shutter - chip TPM 2.0 - 3x USB 3.1 Gen1 - USB Type-C port USB 3.1 Gen1 (up to 5 Gbps) /
Display port over USB-C / USB charging 5 V; 3 A / DC-in port 5 / 9 / 15 / 20 V _60W with USB Type-C docking support - 48Wh Li-Ion
battery - 45W 3phy AC Adapter - MIL-STD 810G tested - Black

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1

Notebook ks 5,000 576,00  576,00  2880,00

Procesor: skóre minimálne 4000 bodov podľa PassMark Software Benchmark

Obrazovka: 15,6“ FullHD 

Operačná pamäť: minimálne 4GB DDR4

Pevný disk: minimálne 240GB typ NVMe SSD

Operačný systém: Windows 10 Professional 64bit EDU

Webkamera: zabudovaná s mechanickou uzávierkou

TPM modul verzia 2.0

Wifi verzia 6

Bluetooth verzia 5.0

Minimálne 3ks USB.3.1

Certifikácia MIL-STD810G

Batéria minimálne 48Wh

Cena spolu:   2880,00 € s DPH



Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke



Ponuka SK-technik s.r.o.

Názov uchádzača: SK-technik s.r.o.

IČO: 36408972

Sídlo: Legionárska 5, 01001 Žilina, SK

Kontakt: Tomáš Sako (+421903515063 - sktechnik@sktechnik.sk)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: sktechnik@sktechnik.sk

Dátum a čas predloženia
ponuky: 19.10.2020 10:48

Výsledná cena: 3600,00 € s DPH   (Cena ponuky: 3600,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Notebook

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1

Notebook ks 5,000 720,00  720,00  3600,00

Procesor: skóre minimálne 4000 bodov podľa PassMark Software Benchmark

Obrazovka: 15,6“ FullHD 

Operačná pamäť: minimálne 4GB DDR4

Pevný disk: minimálne 240GB typ NVMe SSD

Operačný systém: Windows 10 Professional 64bit EDU

Webkamera: zabudovaná s mechanickou uzávierkou

TPM modul verzia 2.0

Wifi verzia 6

Bluetooth verzia 5.0

Minimálne 3ks USB.3.1

Certifikácia MIL-STD810G

Batéria minimálne 48Wh

Cena spolu:   3600,00 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Nie sú evidované žiadne prílohy k ponuke



Ponuka Zvac Systems s.r.o.

Názov uchádzača: Zvac Systems s.r.o.

IČO: 35859911

Sídlo: Záhorácka 17A, 90101 Malacky, SK

Kontakt: Ing.Maroš Zváč (+421905329541 - maros.zvac@zvacsystems.com)

Spôsob predloženia ponuky: elektronicky

Účet z ktorého bola ponuka
zadaná: maros.zvac@zvacsystems.com

Dátum a čas predloženia
ponuky: 19.10.2020 11:25

Výsledná cena: 3348,00 € s DPH   (Cena ponuky: 3348,00 € s DPH)

 

Zákazka:

Názov zákazky: Notebook

Zadávateľ: Obec Vysoká pri Morave (Vysoká pri Morave) 
Zadávateľ nie je platca DPH

Ponuka

Sprievodný text k ponuke:

Položky
Info: ceny jednotlivých položiek sú uvedené s DPH, resp. konečné v prípade neplatcu DPH

P.Č.
Názov položky Merná

jednotka
Počet

jednotiek

Zadávacia
jednotková

cena

Výsledná
jednotková

cena

Výsledná
cena
spoluParametre a vlastnosti

1

Notebook ks 5,000 669,60  669,60  3348,00

Procesor: skóre minimálne 4000 bodov podľa PassMark Software Benchmark

Obrazovka: 15,6“ FullHD 

Operačná pamäť: minimálne 4GB DDR4

Pevný disk: minimálne 240GB typ NVMe SSD

Operačný systém: Windows 10 Professional 64bit EDU

Webkamera: zabudovaná s mechanickou uzávierkou

TPM modul verzia 2.0

Wifi verzia 6

Bluetooth verzia 5.0

Minimálne 3ks USB.3.1

Certifikácia MIL-STD810G

Batéria minimálne 48Wh

Cena spolu:   3348,00 € s DPH

Prílohy k ponuke Typ Dátum Veľkosť

Ponuka - Obec Vysoká pri Morave.docx Iné 19.10.2020 15,0 kB

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

https://www.tendernet.sk


Protokol o zákazke č.6783

Názov zákazky: Notebook

Interné číslo zákazky: 4/2020

Zverejnená: 12.10.2020

Ukončená: 21.10.2020

Predpokladaná hodnota: 1900,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 10-11/2020

Lehota na predkladanie
ponúk: 19.10.2020 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Zadávateľ

Firma Obec Vysoká pri Morave

IČO / DIČ / IČDPH: 00305197 / 2020643746 / neplatca DPH

Adresa Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave, SK

Kontaktná osoba Dušan Dvoran, +421905 537 343, obecnyurad@vysokaprimorave.sk

Opis

Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika

Podoblasť Hardvér a softvér

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zakúpenie notebookov pre potreby učiteľov ZŠ Vysoká pri
Morave v celkovom počte 5ks, vrátane dopravy a montáže. 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 1900 EUR. 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným
riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný
pred vystavením objednávky preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných
dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na dodanie predmetu zákazky, a to
najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie zákazy vyskytnú práce
naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené dodatočne, avšak tak aby celková cena
predmetu zákazky nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom
obstarávaní.

Úspešný uchádzač je pred vyhotovením objednávky povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra). 
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného styku
na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a
následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje. 

Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo



Opis zákazky
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo
byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by
verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z
hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do : 30.12.2020

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu
zákazky, verejný obstarávateľ môže písomne požiadať alebo elektronicky formou emailu uchádzača o
poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí
doručiť odôvodnenie nízkej ponuky. Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky,
ktoré vychádza z predložených dôkazov. Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka
uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na
vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou
verejného obstarávateľa.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 19.10.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom
formou emailu do 19.10.2020 do 15:00 hod. 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predložiť do cenovej ponuky aj technický list predmetu
obstarávania s podrobnou špecifikáciou. Údaje sú pre uchádzačov v špecifikácií záväzné. 

Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentného riešenia, ktoré bude mať minimálne
požadované parametre resp. lepšie.

Miesto dodania zákazky: Základná škola Vysoká pri Morave, Hlavná 37, 900 66 Vysoká pri Morave
kontaktná osoba: riaditeľ ZŠ tel. 0903/275696 

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1

Notebook 5,000 ks 576,00 € 720,00 €

Procesor: skóre minimálne 4000 bodov podľa PassMark Software Benchmark

Obrazovka: 15,6“ FullHD 

Operačná pamäť: minimálne 4GB DDR4

Pevný disk: minimálne 240GB typ NVMe SSD

Operačný systém: Windows 10 Professional 64bit EDU

Webkamera: zabudovaná s mechanickou uzávierkou

TPM modul verzia 2.0

Wifi verzia 6

Bluetooth verzia 5.0

Minimálne 3ks USB.3.1

Certifikácia MIL-STD810G

Batéria minimálne 48Wh

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:



Email Dátum

Daniel.Landl@SluzbyIT.sk 12.10.2020

patrik@cvengros.sk 12.10.2020

schmidt@topset.sk 12.10.2020

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

SK-technik s.r.o. 36408972 19.10.2020 10:48 3600,00 s DPH

Zvac Systems s.r.o. 35859911 19.10.2020 11:25 3348,00 s DPH

IT služby plus, s.r.o. 52444171 12.10.2020 18:33 2880,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. IT služby plus, s.r.o. 52444171 2880,00 s DPH

2. Zvac Systems s.r.o. 35859911 3348,00 s DPH

3. SK-technik s.r.o. 36408972 3600,00 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: IT služby plus, s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 52444171 / 2121026127 / SK2121026127

Sídlo: Gajary 1217, 90061 Gajary, SK

Kontakt: Daniel Landl (+421905561456 - daniel.landl@sluzbyit.sk)

Výsledná cena: 2880,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 2880,00 €)

Sprievodný text k ponuke

Notebook Acer TravelMate P2 - Windows® 10 Professional 64-bit EDU - Intel® Core™ i3-10110U - 4 GB DDR4 Memory + N - 256 GB
PCIe NVMe SSD + N (HDD upgrade kit) - SD card reader - 15,6" FHD Acer Comfy View LCD - UHD Graphics - Intel AX201 802.11ax + BT
5.0 - HD Camera with 2Mic. with camera shutter - chip TPM 2.0 - 3x USB 3.1 Gen1 - USB Type-C port USB 3.1 Gen1 (up to 5 Gbps) /
Display port over USB-C / USB charging 5 V; 3 A / DC-in port 5 / 9 / 15 / 20 V _60W with USB Type-C docking support - 48Wh Li-Ion
battery - 45W 3phy AC Adapter - MIL-STD 810G tested - Black

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Notebook ks 5,000 576,00  2880,00

Cena spolu:   2880,00 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)

https://www.tendernet.sk
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