
Výzva na predloženie ponuky – informácia o uskutočnení prieskumu trhu 

 

(v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   SAIA, n. o. 

Sídlo:    Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1 

IČO:   31 821 596 

DIČ:   2021592507 

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Fedák 

Telefón:  +421 2 59 30 47 00 

Fax:   +421 2 59 30 47 01 

E – mail:  michal.fedak@saia.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

Dodávka výpočtovej techniky podľa špecifikácie v časti „Opis predmetu zákazky“. 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

4 ks – osobný počítač (PC) s nasledujúcimi minimálnymi parametrami: 

 Prevedenie MicroTower 

 2-jadrový CPU s frekvenciou 3,5GHz, cpubenchmark k 9.12.2014 4981 

 HDD 500GB s pripojením SATA 

 Pamäť 8GB s frekvenciou 1600 MHz 

 Integrovaná grafická karta 

 Konektory pre pripojenie monitora cez digitálny a analógový signál, USB 3.0 

 DVD mechanika 

 OS kompatibilný s doménou Active Directory, s možnosťou spúšťania .exe 

súborov 

 GLAN 

 USB klávesnica (SK/ENG) a myš 

 

4 ks – monitor s nasledujúcimi minimálnymi parametrami: 

 22“ s rozlíšením Full HD, typ obrazovky LCD TFT TN, konektory VGA a DVI, 

farba čierna 

 

1 ks – notebook s nasledujúcimi minimálnymi parametrami: 

 Displej malý 13,3“ matný s rozlíšením HD a s integrovanou webkamerou 

 2jadrový CPU s frekvenciou 1,7GHz, cpubenchmark k 9.12.2014 2496 

 HDD hybridný 500GB s inštalovaným flash modulom 
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 Pamäť 4GB s frekvenciou 1600MHz 

 Integrovaná grafická karta 

 Porty USB 3.0 a výstup HDMI s moznostou pripojenia zariadenia s VGA 

vstupom 

 Gigabitova sieť, wifi a bluetooth 

 Bez optickej mechaniky 

 OS kompatibilný s doménou Active Directory, moznostou spustania .exe 

súborov 

 Hmotnosť do 1,8 kg 

 

4 ks – webkamera s nasledujúcimi minimálnymi parametrami: 

 senzor: kvalitný HD720P/1.3MP  

 zaostrenie: presný automatický focus (zaostrenie) 

 360° otočný objektív s náklonom 90° 

 video s rozlíšením do 1280 x 720, do 30 fps 

 prichytenie: klip pre prichytenie na LCD alebo notebook 

 integrovaný mikrofón 

 funkcia IPM (Image Protection Mechanism) 

 podpora Plug & Play 

 

4 ks – slúchadlá s mikrofónom s nasledujúcimi minimálnymi parametrami: 

 Frekvenčný rozsah slúchadiel: 350 Hz - 10 kHz 

 Impedancia (ohm): 32 

 Citlivosť 76 dB 

 Frekvenčný rozsah mikrofónu: 50 Hz - 100 kHz 

 Impedancia mikrofónu (k ohm): 2.2 

 Citlivosť mikrofónu: 58 dB +- 4dB 

 Konektory zvlášť pre pripojenie mikrofónu a pripojenie slúchadiel 

 

Podmienkou je dodanie tovaru do sídla SAIA, n. o., a to do 31. 12. 2014. 

 

4. Predpokladaná cena: 

3 200 eur bez DPH (3 840 eur s DPH; SAIA, n. o., nie je platcom DPH) 

 

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky, zákazku nemožno rozdeliť. 

V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné 

a riadne plnenie zákazky (vrátane záručnej doby), pričom do ceny budú zahrnuté 

všetky náklady spojené s plnením požadovaného predmetu zákazky. 

  



 

5. Lehota na predkladanie ponuky: 

Do 16. 12. 2014 do 16.00 hod. 

 

6. Spôsob predloženia ponuky: 

Ponuka musí byť vyhotovená v elektronickej forme a zaslaná e-mailom do lehoty na 

predkladanie ponuky na e-mailovú adresu michal.fedak@saia.sk. 

 

7. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 

8. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Ponuka musí obsahovať: 

a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, 

bankové spojenie, telefón, kontaktný e-mail), 

b) Doklad o oprávnenosti dodávať tovar (internetový výpis z obchodného 

registra alebo výpis zo živnostenského registra alebo odkaz na webstránku 

takéhoto výpisu), 

c) opis dodávaného tovaru tak, aby bolo možné identifikovať splnenie 

parametrov požadovaných v časti „Opis predmetu zákazky“, 

d) jednotkovú cenu za dodávané súčasti predmetu zákazky, 

e) celkovú cenu bez DPH a s DPH za predmet zákazky. 

 

9. Kritérium hodnotenia ponúk: 

Najnižšia cena na celý predmet obstarávania s DPH. 

 

10. Ďalšie informácie: 

SAIA, n. o., si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas 

plnenia svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného so SAIA, n. o., na tento predmet 

zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, SAIA, n. o., uzatvorí svoj zmluvný vzťah 

s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v tejto súťaži. 

SAIA, n. o., si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym z uchádzačov, 

ak všetci uchádzači predložia ponuky, v ktorých cena za celý predmet obstarávania 

bude vyššia ako suma uvedená v bode 4 a bude nad rámec možností obstarávateľa. 

 

Dátum zverejnenia tejto Výzvy na predkladanie ponúk je 10. 12. 2014. 

 

V Bratislave dňa 10. 12. 2014 
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