
Výzva 
 

na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru „16ks NB DELL Latitude 3510 a 9ks 

DELL LCD S2421HN IPS LED monitor“  v rámci  prieskumu trhu podľa § 117 zák. č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších  predpisov pri zadávaní zákazky  s nízkou hodnotou oslovením vybraných 

záujemcov, schopných dodať predmet zákazky 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Ústav pamäti národa 

IČO: 37977997   

Sídlo: Miletičova 19, P. O. Box 29, 820 18 Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava II 

Tel.č: 02/5930 0344 

E-mail: peter.salkovic@upn.gov.sk 

 

2. Výsledkom verejného obstarania bude objednávka 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Miletičova 19, 820 18 Bratislava 

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky: 

 

16 ks notebook DELL Latitude 3510 

/ 15.6"FHD i5 -10210U/ 8GB/256GB SSD/Intel UHD/Cam & Mic/ WLAN+BT/ W10P/ 

Backlit Kb/4 Cell /3Y BS s konfiguráciou: 

 

Procesor:  Intel Core i5-10210U (6M Cache, 1,60- 4.20GHz) 

Pamäť: 8GB (1x8GB) DDR4 

Pevný disk: 256GB SSD PCIe M.2 

Displej: 15.6" FHD (1920x1080) Matný WVA LED LCD 

Grafická karta: Intel UHD Graphics 

Čítačka pamäťových kariet 

Webová kamera 

Typ sieťového pripojenia: Gigabit ethernet 10/100/1000 

Bezdrôtové pripojenie: Wifi + Bluetooth 

Rozhranie: 1 port  RJ-45 

  1 USB 2.0 

2 USB 3.2  

1 USB 3.2 typ-C 

1 Gombo audio Jack 

1 HDMI 2.0 

Klávesnica: Backlit Keyboard so samostatnou numerickou klávesnicou, CZ – SK, 

Batérie: 4-článková batéria, Adaptér 65W 

Optická mechanika: bez mechaniky 

Operačný systém: Win 10 Pro (64bit) MUI 

Farba povrchu: čierna/sivá 

Hmotnosť: 1,9 kg 

Rrozmery: Výška: 17.90mm x Šírka: 361.4mm x Hĺbka: 247.8mm 

Záruka: 3Y On-Site NBD 
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9ks DELL LCD S2421HN IPS LED monitor 

23,8“,LCD monitor Full HD 1920×1080, displej IPS, 16:9, odozva 4ms, obnovovacia 

frekvencia 75Hz, FreeSync, jas 250cd/m2, kontrast 1000:1, HDMI 1.4, slúchadlový 

výstup, VESA, HDMI kábel 

 

 

5. Rozsah  predmetu zákazky:  

Tovar musí byť dokázateľne nový, nerepasovaný a nepoužitý. Nemôže byť poskladaný 

dodávateľom. Musí byť certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej 

republike, vyhovujúci platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným 

právnym predpisom. Dodávateľ znáša všetky náklady (napr. doprava) spojené s 

odstránením vady/poruchy techniky počas celej záručnej doby. Konečná cena zahŕňa 

dovoz nepoškodeného tovaru na miesto dodania. Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch 

mimo sviatkov (pondelok až piatok) v čase od 7:00 do 14:00. 

 

6. Predloženie cenovej ponuky, ktorá zahŕňa dodanie tovaru 16ks NB DELL Latitude 3510 

a 9ks DELL LCD S2421HN IPS LED monitor podľa podrobného opisu predmetu zákazky 

uvedeného v bode č. 4 a rozsahu predmetu zákazky uvedeného v bode č.5 

 

7. Spôsob tvorby ceny:  

Konečná cena dodanie tovaru 16ks NB DELL Latitude 3510 a 9ks DELL LCD S2421HN 

IPS LED monitor podľa podrobného opisu predmetu zákazky uvedeného v bode č. 4 a 

rozsahu predmetu zákazky uvedeného v bode č.5 

 

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky : 

Lehota dodania predmetu zákazky do 7 dní od doručenia objednávky úspešnému 

uchádzačovi 

 

9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:  

      a/  Dňa 14.9.2021  o 12:00 hod. 

b/  Doručenie elektronicky na emailovú adresu:  peter.salkovic@upn.gov.sk 

c/  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

10. Podmienky financovania predmetu zákazky:  

Predmet zákazky sa bude financovať  formou bezhotovostného  platobného styku v  

lehote splatnosti 21 dní od jej doručenia objednávateľovi.  Verejný obstarávateľ 

neposkytuje preddavok. 

 

11. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk: 

       a) Kritéria  

Najnižšia cena s DPH 

 

 

 

      

b)Spôsob hodnotenia kritérií :  

Cena predmetu zákazky vrátane  DPH sa bude hodnotiť nasledovným 

spôsobom:   nakoľko predmetom hodnotenia ponuky je najnižšia cena, najnižšej cene 

ponuky bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď. 

Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné 

ponuky sa stanú neúspešnými ponukami. 

 

1. Podmienky účasti podľa § 117,  ktoré musí uchádzač pred uzatvorením zmluvy 

preukázať 
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§ 32 ods. 1 

písm. e)  

 

je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu, 

 

Výpis zo živnostenského, resp. 

obchodného registra 

Bude overené z verejne 

dostupných registrov 

  

§ 32 ods. 1 

písm.  f)  

 

nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v SR 

alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého 

pobytu, 

 

Bude overené z verejne 

dostupných registrov (portál 

UVO - register osôb so 

zákazom) 
 

 

§ 40 ods. 6 

písm. f) 

 

konflikt záujmov podľa § 23 

nemožno odstrániť inými 

účinnými opatreniami 

 

čestné vyhlásenie dodávateľa, 

že nie je v konflikte záujmov 

v predmetnom verejnom 

obstarávaní 

 

predložil 

ÁNO/NIE 

 

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie Ing. Peter Šalkovič  

       

 
 

Podpis osoby zodpovednej za  verejné obstarávanie    (podpísané) 

 

V Bratislave dňa 9.9.2021 

 

 

(podpísané) 

Ing. arch., Mgr. Ján Pálffy, PhD., predseda Správnej rady ÚPN 

schválil: meno, priezvisko, funkcia a podpis 

V Bratislave dňa 9.9.2021 

 

 

 


