
 

 

 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”)  
 
1. OBSTARÁVATEĽ 

 
Názov: 

 
Mária Opavská VEGA  

 
Sídlo: 

 
Vajanského 614/18, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 
IČO: 

 
32 593 686 

 
Štatutárny zástupca: 

 
Mária Opavská 

 
2. KONTAKTNÁ OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA PRIESKUM TRHU 

 
Názov: 

 
Visions Consulting s.r.o. 

 
Sídlo: 

 
Štefánikova 23, 917 01 Trnava 

 
IČO: 

 
45 394 920 

 
Kontaktná osoba: 

 
Mgr. Andrej Zelenák 

 
Tel./mob. kontakt: 

 
+421 907 745 169 

 
Mailová adresa: 

 
zelenak@visions.cc 

 
3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY 

Názov predmetu zákazky: Nákup IKT zariadenia 

Druh zákazky: Tovar 

 
4. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je nákup IKT zariadenia pre projekt Podpora remeselnej výroby v 
spoločnosti Mária Opavská VEGA. 
Podrobnú špecifikáciu tvorí príloha č.3 tejto výzvy 

 
5. KÓD CPV 

30213100-6 Prenosné počítače,  
30213300-8 Stolový počítač,  
30232100-5 Tlačiarne a zapisovače,  
30237450-8 Grafické tablety,  
38651600-9 Digitálne fotoaparáty,  
30237310-5 Doplnkové náplne do tlačiarní,  
48322000-1 Grafický softvérový balík   



 

 

 
 

 
6. NUTS 

SK 0315  Liptovský Mikuláš 

 
 
7. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

 
8. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov z integrovaného regionálneho 
operačného programu 2014-2020 vyčlenených pre projekt s názvom Podpora remeselnej 
výroby v spoločnosti – Mária Opavská VEGA a vlastných finančných prostriedkov 
verejného obstarávateľa. 

 
9. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA 

Pokiaľ verejný obstarávateľ prijme ponuku úspešného uchádzača, výsledkom tejto súťaže bude 
zmluva. 

 
10. MIESTO A TERMÍN PLNENIA 

Miesto: 
Vajanského 614/18, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Termín dodania: 
Do 60 dní od podpisu zmluvy 

 
11. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

 
12. CENA  A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

a) navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov; 

b) navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená (zaokrúhlená) 
s presnosťou na 2 desatinné miesta; 

c) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

• sadzba DPH a výška DPH, 

• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH; 
d) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR 

celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 
e) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto výzvy 

cenu celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním 
celého predmetu zákazky; 

f) v prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú 
DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo 
je v súčasnosti sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky ostatné nevyhnutné 



 

 

 
 

náklady, spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom 
fakturácie zahraničného uchádzača. 

 
13. PREDKLADANIE PONUKY 

a) ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v 
slovenskom jazyku alebo českom jazyku; 

 
  
14. ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY 

a) Doklad o Oprávnení podnikať 
- Výpis z OR al. Živnostenský list – kópia, nie staršia ako 3 mesiace 

b) Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritérií 
c) čestné vyhlásenie podľa prílohy číslo 2. 

 
15. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

29 180,83 Eur bez DPH  

 
16. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Najnižšia cena v EUR s DPH 

 
17. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

12.06.2020, do 14:00 hod. 

 
18. MIESTO PREDKLADANIA PONÚK 

Uchádzač predloží ponuku v súlade s bodom 14. tejto Výzvy, na emailovú adresu 
kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2 tejto výzvy, a to skenovaním do pdf. súborov. 

 
19. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY 

Dátum vyhotovenia: 02. 06. 2020 
Vypracoval: Mgr. Andrej Zelenák 

 
20. PRÍLOHY VÝZVY 

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií  
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie  
Príloha č. 3: Špecifikácia predmetu zákazky  

 
21. ĎALŠIE INFORMÁCIE 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výzvu na predloženie cenovej ponuky  na 
predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo. 
 
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný a musí byť v bezchybnom stave s 
požadovanými vlastnosťami a v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou 
(záručný list, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, certifikát o zhode a pôvode 
výrobku). 
 



 

 

 
 

 
Dodávateľ do 3 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou 
technickou špecifikáciou a uvedie obchodnú značku resp. výrobcu a typové označenie 
ponúkaného zariadenia/ zostavy, ktorá bude predmetom dodávky a ktorá preukáže 
splnenie požadovaných technických a iných požiadaviek na predmet zákazky (dokladom 
môže byť napr. katalógový list, produktový list, technický opis, a pod.) a uvedie dĺžku 
záručnej doby. 
 
Objednávateľ po obdržaní ponuky ponuku odsúhlasí, alebo odmietne, pokiaľ nebude 
spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky a zároveň si 
vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu. 
 
Dodávateľ berie na vedomie, že plnenie predmetu zákazky bude spolufinancované z 
finančných prostriedkov EÚ. 
 
Na tovar sa požaduje záruka minimálne 12 mesiacov. Počas plynutia  
záručnej doby za dodaný tovar je Dodávateľ povinný prípadné vady tovaru  
bezplatne odstrániť. Všetky náklady súvisiace s odstránením vád (práca,  
náhradné diely, dodacie náklady) počas záručnej doby bude znášať  
Dodávateľ. 
 
Poruchy budú hlásené na servisné strediská Dodávateľa Objednávateľom  
písomnou formou, faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty.  
Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád tovaru bezodkladne a  
vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia vád  
dohodnú zmluvné strany písomnou formou, inak platí povinnosť  Dodávateľa  
odstrániť vady do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie. 

 



 

 

 
 

 
 
PRÍLOHA Č. 1 

Návrh na plnenie kritérií 
 
PREDMET ZÁKAZKY: 
Nákup IKT zariadenia  
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: 
Mária Opavská, VEGA, Vajanského 614/18, 031 01 Liptovský Mikuláš 
 
 

Položka Počet/jednotka Jednotková 
cena bez 

DPH 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena spolu 
s DPH 

Notebook Ks/1    

Tlačiareň 3D formátu A3   

 

Ks/1    

3D scanner vymodelovaných plastík Ks/1    

Sublimačná tlačiareň   Ks/1    

PC – vysoký výkon procesoru Ks/1    

Cartridge do veľkoplošnej tlačiarne sada 4 farieb    

Grafický software  Ks/1    

Grafický software Ks/1    

Kresliaci scaner Ks/1    

Digitálny fotoaparát Ks/1    

Veľkoplošná tlačiareň – A0 Ks/1    

externý disk 3,5 palca - 2Tb , SD karta 
64 Gb, externý disk 2,5 palca 1TB 

Sada/3    

filamenty do 3D tlačiarne Ks/30    

Kalibrátor obrazovky a tlačiarne Ks/1    

Cena za celý predmet zákazky 
spolu: 

    

 
*Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu vrátane všetkých nákladov a upozorní verejného obstarávateľa na to, že nie je 

platcom DPH. 

 

 



 

 

 
 

Názov uchádzača: 
 
 
Sídlo uchádzača: 
 
 
Štatutárny zástupca uchádzača: 
 
 
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PRÍLOHA Č. 2: ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 

 

Obchodné meno: 

Adresa spoločnosti: 

IČO: 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a nie som v konflikte záujmov v zmysle §23 zákona č. 
343/2015 o verejnom obstarávaní v tomto postupe verejného obstarávania. 

 

 

 

V ....................................... dňa............... 

  

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 

 



 

 

 
 

PRÍLOHA Č. 3: ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Predmet zákazky 

IKT zariadenie  
P. č. Názov položky Špecifikácia 

1. Notebook Procesor: skóre v PassMark - CPU Mark min. 13000 bodov 
Pamäť: 16 GB (2x8), DDR4,2666MHz 
Operačný systém:  64bit s natívnou podporou windows aplikácií 
Kapacita disku: min. 512 GB M.2 PCIe NVMe SSD 
Displej: 15.6 "Full HD (1920 x 1080) InfinityEdge Anti-Glare Non-
touch IPS 100% sRGB 500-NCTS Display, 60 Hz 
Grafická karta: skóre v PassMark - G3D Mark 6900 4 GB GDDR5 
Webkamera: 720 HD 
Pripojenie: Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) + Bluetooth 5.0 
Batéria a napájanie: 6-Cell, 97WHr, AC Adapter 130 W 
Vyhotovenie: aluminum a pevné kovy 
Klávesnica: Cz/SK Podsvietená klávesnica 
Čítačka odtlačkov prstov: Áno 
konektivita 
2x USB 3.1 
1x port Thunderbolt 3 (USB 3.1 2. generácie, typ C) 
1x jack kombinácia slúchadiel a mikrofónu 
1x HDMI 2.0b 
1x SD-card 
Hmotnosť: max. 1,81 kg 
Záruka 2 roky Next Business Day On-Site Service- servis u 
zákazníka do druhého pracovného dňa 

2. 
 

Tlačiareň 3D     
 

3D tlačiareň  
tlačová plocha 305x 305x 457mm, celkový modelovací priestor: 
42512cm3, hrúbka vrstvy 0.1mm, tryska 0.4mm, tlačový 
materiál: struna 1.75mm PLA; technológia tlače FDM; USB + 
LAN + WiFi 

3. 3D scanner vymodelovaných 
plastík 

Prenosný 3D skener 
Skenovacia oblasť: min. 0,2 m x 0,2 m x 0,2 m, max. 2 m x 2 m 
x 2 m 
Vzdialenosť od objektu: 20-160 cm 
Rozlíšenie (farba): 1920 x 1080 px 
Snímací uhol: 45 ° horizontálne / 57,5 ° vertikálne / 69 ° 
diagonálne 
Rozhranie: USB 3.0 
Maximálna snímkovacia frekvencia: 30 fps 

4. Sublimačná tlačiareň   Atramentová tlačiareň A3+, rýchlosť tlače A4 15 str. za minútu 
čiernobielo, 15 str. za minútu farebne, 5760x1440 dpi, USB 
Vstupný zásobník papiera 100 listov  
Viacúčelový vstupný zásobník papiera 50 listov 
v balení atrament: 6x200ml a 200ks lesklého papiera 
Záruka 1 rok 

5. PC – vysoký výkon procesoru Procesor: skóre v PassMark - CPU Mark min. 16900RAM: 32GB 
DDR4 UDIMM 2 666 MHz bez ECC 
Grafická karta: skóre v PassMark - G3D Mark 9800 bodov 
 5GB, 4 DP 
Pevný disk: SSD 512 GB, M.2 PCIe NVMe, + 2TB SATA 
Mechanika: DVDRW 
Vyhotovenie: tower alebo MicroTower 
Zdroj: min. 460W a účinnosťou až do 90 % (80Plus Gold) 



 

 

 
 

Klávesnica a myš súčasťou 
Konektivita: 
2x porty USB 2.0 typu A (Predný panel) 
1x port USB 3.1 typu A (5 Gb) (Predný panel) 
1x port USB 3.1 typu C (10 Gb) (Predný panel) 
1x univerzálna zvukový konektor typu Jack (Predný panel) 
2x porty USB 2.0 typu A (s technológiou SmartPower) (Zadný 
panel) 
4x porty USB 3.1 typu A (5 Gb) (Zadný panel) 
4x porty mini DisplayPort (na grafickej karte) 
1x sieťový konektor RJ45 (Zadný panel) 
1x univerzálna zvukový konektor typu Jack (Zadný panel) 
1x PCIe x16 Gen3 plnej výšky (Sloty) 
2x PCIe x4 Gen3 plnej výšky (s otvoreným koncom) (Sloty) 
1x PCI plnej výšky (Sloty) 
1x M.2 (22 x 80 mm) (Sloty) 
Celá zostava musí mať cerifikáciu na CAD aplikácie a 24/7 
chod. 
Monitor: LCD 32" 4K Ultra HD 3840 × 2160, displej IPS, 16:9, 
odozva 8ms, HDR, jas 400cd/m2, kontrast 1300:1, HDMI 2.0, 
DisplayPort 1.2, USB-C, USB, nastaviteľná výška, pivot 
Záruka 3 roky Next Business Day On-Site Service- servis u 
zákazníka do druhého pracovného dňa 

6. Cartridge do veľkoplošnej tlačiarne Sada 5 farieb a každá v objeme 700ml kompatibilné s 
dodávanou veľkoplošnou tlačiarňou: 
poto black - 700ml 
cyan - 700ml 
magenta - 700ml 
yellow - 700ml 
matte black - 700ml 

7. Grafický software Professionálny balík na prácu s videom, fotografiami a textom 
a webom 
Platnosť podpory licencií 36 mesiacov 
Licencia elektronická 
Jazyková verzia: multi jazyčná podpora 
Spôsob dodania poskytnutie licenčného čísla a stiahnutie 
z internetu 
Podpora zahŕňa: sprístupnenie a oprávnenie používať 
najaktuálnejšie verzie, ktoré sú k dispozíciio poskytovanie 
telefonickej pomoci a elektronický prístup zákazky 
pracovníkom technickej podpory .  
Priemyselný štandard na profesionálne úpravy videa a 
filmov.Filmové vizuálne efekty a pohybová grafikaVytváranie 
videopríbehov a grafík v priebehu niekoľkých minút.Úpravy a 
kombinovanie obrázkovVektorová grafika a ilustrácieNávrh a 
rozloženie stránky na tlač a digitálne publikovanie 
Umožňuje vytvárať pôsobivé kresby a maľby pomocou 
prirodzených nástrojov na kreslenie. 
Zmena obrázkov na farebné témy, vektorové grafiky, vzory a 
mnoho ďalšieho.  
Tvorba návrhov a prototypov používateľských rozhraní a ich 
zdieľanie. Umožňuje navrhovať a vyvíjať moderné responzívne 
webové lokality.Tisíce bezprostredne dostupných písiem 
Profesionálna práca s PDF súbormi, editácia, exportovanie do 
iných formátov (doc, xls, jpg), zabezpečenie pdf súborov, 



 

 

 
 

vytváranie formulárov, ľahké porovnávanie súborov, 
rozpoznávanie znakov (OCR) 

8. Grafický software Softvér na vytvorenie vynikajúcich filmových pozitív pre 
sieťovú tlač, pripravu šablón na tlač nasvecovacích fólií s 
hlbokým farebným krytím. SW prekladá grafické údaje, ako sú 
prechody, odtiene, fonty a všetko rastrové a PostScript - a 
dodáva farebné body a polotóny dokonale vyhovujúce 
potrebám sieťotlačových tlačiarní. Podpora prostredí Adobe® 
a Corel®. Poskytuje úsporu nákladov pri riadení ukladania 
atramentu. 

9. Kresliaci tablet Grafický tablet 24" IPS displej, 3840 × 2160, aktívna plocha 
522×294 mm, 8192 úrovní prítlaku, rozlíšenie snímacej vrstvy 
5080 lpi, napájanie cez USB, pero: Pro Pen 2, hmotnosť  do 
7300g 

10. Digitálny fotoaparát Digitálny fotoaparát – zrkadlovka, Full Frame, CMOS 24.3Mpx, 
bajonet F, 3.2" výklopný displej, Full HD video, HDR, 
SD/SDHC/SDXC, optický hľadáčik, WiFi, HDMI, USB, sekvenčné 
snímanie 6.5 sn/s. 
Objektív 24-85mm f/3.5-5.6G ED VR  

11. Veľkoplošná tlačiareň   Vysokoproduktívna 44-palcová tlačiareň 
Rýchle spracovanie 
Vysokorýchlostná tlač grafiky a aplikácií CAD a GIS 
Podpora pre: veľkokapacitné atramentové zásobníkymin.  
veľkostí 110 ml, 350 ml a 700 ml 
Trvalé tlačové hlavy pre celú životnosť tlačiarne 
Rozlíšenie tlače  2.880 x 1.440 DPI   
Atramentová technológia  
Rýchlosť tlače  28 Funkcia sec/A1 zapnutá Obyčajný papier  
Konfigurácia trysiek  720 Trysky čierna, 720 Trysky na farbu  
Farby:  Purpurová, Žltá, Azúrová, Matná čierna, Fotografická 
čierna   
Pripojiteľnosť:  Port USB, Rozhranie Ethernet LAN 
Manipulácia s papierom/médiomFormáty papiera  A0, A1, A2, 
A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), 44" 
(111,8 cm)   
Okraje tlače na listové médiá  Režim 1: 3 mm (zhora), 3 mm 
(vpravo), 14 mm (zospodu), 3 mm (vľavo)   
Obojstranná tlač  Manuálne   
Vhodná hrúbka papiera  0,08 mm - 1,5 mm  Spracovanie médií  
Automatický orezávač, Tlač bez okrajov, Papier v kotúčoch, 
Thick Media Support  Tlač bez okrajov zapnutá  254 mm, 300 
mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 
728 mm, 841 mm, 914 mm, 1030 mm, 1118 mm   
Pamäť  Tlačiareň: 1 GB   
Emulácia  HP-GL2, RTL, AdobePostscript 3 (voliteľné), ESC/P-R   
Záruka 12 mesiacov 

12. 
 

Zálohovacie zariadenie: 
externý disk 3,5 palca– 
externý disk 2,5 palca  
SD karta   

1ks Externý disk s kapacitou min. 2 TB, veľkosť min. 3,5" 
alebo 2,5", rozhranie USB 3.0 
1ks Externý disk s kapacitou min. 1 TB, veľkosť min. 2,5", 
rozhranie  USB 3.0 
1ks Pamäťová karta SDXC Class 10 UHS-I U3 V30 A1 
r100MB/s, w80MB/s 

13. filamenty do 3D tlačiarne Filment do dodávanej 3D tlačiarňe, balené po cca 1kg 
baleniach, rôzne farby v celkovovej váhe spolu 10KG 



 

 

 
 

14. Kalibrátor obrazovky a tlačiarne Kalibrátor:riešenie správy farieb  
Spektrofotometer  kalibruje farbu monitora, projektora a 
mobilných obrazoviek, zatiaľ čo softvér  vám pomáha 
vytvárať palety farieb a exportovať ich priamo do vašich 
nástrojov na návrh. Clona: 6 mm 
Dohoda medzi nástrojmi: priemer 0,6? E * 2000, max. 1,5? 
E * 2000 max. (odchýlka od výrobného štandardu X-Rite 
i1Studio pri teplote 23 ° C pre režim jedného merania na 
12 kusoch BCRA D50, 2 °) 
Zdroj svetla: Biela LED 
Podmienky merania: UV Cut (M2) 
Geometria merania: 45 ° / 0 ° 
Kompatibilita mobilných zariadení ColorTRUE 
Spektrálny analyzátor: holografická difrakčná mriežka s 
diódovým poľom 
Spektrálne hlásenie: 10 nm, medzi 380 nm a 730 nm 

 


