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Výzva na predkladanie ponúk 
(zákazka s nízkou hodnotou) 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Názov organizácie: GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie 
IČO:    00603287 
Sídlo organizácie: Mokrohájska 3, 845 12 Bratislava – Karlova Ves 
Krajina:  Slovenská republika 
Kontaktná osoba: Mgr. Monika Longauerová 
Telefón:  02 /  59100924 
E-mail:  longauerova@mokrohajska.sk 
Internetová stránka: www.mokrohajska.sk 
 

2. Predmet zákazky 
Výpočtová technika: počítač (1 kus) s príslušenstvom (monitor, klávesnica, myš, 
webkamera) vrátane wifi pokrytia a notebook (2 kusy). Výpočtová technika má slúžiť 
na vzdelávanie klientov v základných počítačových zručnostiach.  
 

3. Názov predmetu zákazky  
Výpočtová technika vrátane príslušenstva zabezpečené v rámci projektu „ Gaudeamus 
– poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia v BSK“. 
 

4. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je zabezpečenie jedného stolového počítača s príslušenstvom 
(monitor, klávesnica, myš, webkamera) vrátane softvéru, dvoch notebookov vrátane 
softvéru a wifi pokrytia,   aby bolo  možné uskutočniť vzdelávanie klientov 
projektového oddelenia krátkodobej intervencie v základných počítačových 
zručnostiach. Pre imobilných a ťažko mobilných klientov budeme využívať dva 
notebooky priamo na lôžku a pre mobilnejších klientov bude slúžiť stolový počítač s 
príslušenstvom. Monitor k počítaču musí mať primeranú veľkosť, aby sa vzdelávania 
mohli pri ukážkach zúčastniť aspoň 2 -3 klienti súčasne a keďže ide zväčša o starších 
klientov aj pri individuálnej práci s nimi je primeraná veľkosť monitoru dôležitá.   
Zároveň sú to zväčša  klienti, ktorí vzhľadom na ťažký zdravotný stav majú 
obmedzenú možnosť pohybu a sú teda odkázaní len na návštevy svojich blízkych, 
chceme im preto zabezpečiť častejšiu možnosť kontaktu s rodinou a priateľmi 
prostredníctvom komunikácie cez webkameru. Ubytovanie je poskytované v izbách na 
2. a 4. poschodí, preto je potrebné technické zabezpečenie wifi pokrytia v potrebnej 
intenzite. Wifi pokrytie umožní klientom nielen udržanie existujúcich sociálnych  
vzťahov ale aj možnosť hľadania vhodného zamestnania alebo bývania, keďže pobyt 
na oddelení je limitovaný dobou poskytovania inovovanej služby na maximálne 12 
mesiacov.  
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Zlepšením počítačových zručností a zároveň komunikačných schopností zvyšujeme 
kvalitu poskytovanej sociálnej služby a napomáhame klientom rozvoju samostatnosti 
a zvyšovaniu kvality života.  
 
Technické parametre pre výpočtovú techniku s príslušenstvom sú nasledovné: 
Stolová PC zostava: procesor dvojjadrový, OS Windows 7 Premium SK pre 
podnikateľov (alebo ekvivalent), pamäť min. 2 GB, pevný disk min. 250 GB, 
integrovaná grafická karta, optická mechanika DVD/RW, LAN, porty - konektivita: 
3x USB, 1x HDMI, 1x VGA, záruka 2 roky, myš, klávesnica 
Webkamera 
Monitor 20” LED LCD 
Wifi pripojenie zabezpečujúce pokrytie v požadovanom rozsahu (2.-4.poschodie) 
Notebook: procesor: Intel Core i3 ktorý má 2933 bodov podľa 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, alebo ekvivalentné parametre, OS 
Windows 7 Premium SK pre podnikateľov (alebo ekvivalent),  záruka 2 roky.  

 
Projekt je realizovaný zariadením komunitnej rehabilitácie GAUDEAMUS. 
GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie je rozpočtovou organizáciou 
zriadenou Bratislavským samosprávnym krajom (www.mokrohajska.sk). Gaudeamus 
– ZKR nie je platca DPH. Sídlo zariadenia je v Bratislave na Mokrohájskej ulici, kde 
sa budú aktivity projektu aj realizovať. 
 
Projekt “Gaudeamus – poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného 
prijatia v BSK” je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Projekt sa 
realizuje na základe zmluvy číslo 122/2011-IZ-4.0/V uzavretej medzi GAUDEAMUS 
a Fondom sociálneho rozvoja. 
 
Základné charakteristiky projektu:  

•  začiatok - 1.1.2012 
•  dĺžka projektu - 24 mesiacov 
•  rozpočet – 142 050,58 EUR  
•  typ oprávnených výdavkov – bežné 
•  spôsob financovania – kombinácia zálohových platieb a refundácie 
•  projekt má 4 hlavné aktivity v rámci ktorých sa realizuje 19 podaktivít 

 
V rámci projektu sa v zariadení Gaudeamus vytvorilo oddelenie s kapacitou 20 lôžok, 
ktoré je špecializované na poskytovanie služby bezodkladného prijatia pre nové 
cieľové skupiny klientov. Počas 2 rokov realizácie projektu sa tu vystrieda cca 60 
klientov, ktorým bude uvedená služba poskytnutá. O klientov sa bude starať 15 
pracovníkov v nepretržitej prevádzke.  
Klientmi budú občania s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým 
zdravotným stavom, v nepriaznivej sociálnej situácii, osamelí ľudia odkázaní na 
pomoc, bezdomovci, závislí na drogách, 
alkohole a inak závislí, vrátane 

abstinujúcich,  
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ľudia s psychiatrickými diagnózami, teda ľudia v ohrození života alebo zdravia. Bez 
poskytnutia služby by väčšinou zostali na ulici.  
 

5. Možnosť predloženia variantných riešení 
Nie. 
 

6. Predpokladaná zmluvná cena  
Maximálna cena výpočtovej techniky vrátane príslušenstva 1504,17 euro bez DPH, 
pričom na jednu zostavu stolového PC s monitorom, klávesnicou, myšou, 
webkamerou, softvérom a zostavou pre wifi pripojenie je určená maximálna cena 
522,50 euro bez DPH a na jeden kus notebook vrátane myši a softvéru je určená 
maximálna cena 490,80 euro bez DPH. GAUDEAMUS – ZKR nie je platcom DPH. 
 

7. Termín dodania 
Do 30.9.2012. 
 

8. Podmienky účasti uchádzačov 
Uchádzač predloží fotokópiu dokladu preukazujúceho oprávnenosť dodať predmet 
zákazky. /Obchodná spoločnosť, Živnostenský list./ 

 
9. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk je do: 17. 9. 2012 do 12:00. 
 
Ponuka uchádzača musí byť doručená elektronickou poštou na e-mailovú adresu: 
longauerova@mokrohajska.sk; a v kópii na e-mailovú adresu: 
buckova@mokrohajska.sk.  
 
Za splnenie termínu predloženia ponuky sa považuje deň a hodina doručenia na 
uvedenú adresu. 
 

10. Označenie ponuky 
Do predmetu správy uveďte „Výpočtová technika vrátane príslušenstva – Súťaž“ 

 
11.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Ponuky, ktoré budú spĺňať požiadavky účasti uvedené v bode 8, sa budú hodnotiť na 
základe kritéria najnižšia navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky 
uvedenej v bode 4. 
 
Uchádzač uvedie vo svojej ponuke cenu bez DPH, DPH a konečnú celkovú cenu za 
požadovaný predmet zákazky. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto 
skutočnosť vo svojej ponuke a vyplní len stĺpec „Navrhovaná 
celková zmluvná cena v EUR vrátane 

DPH“. 
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Obdobie 
realizácie  

Navrhovaná 
celková 
zmluvná cena 
v EUR bez 
DPH 

Sadzba DPH 
v % 

Výška DPH 
v EUR 

Navrhovaná 
celková 
zmluvná cena 
v EUR 
vrátane DPH 

Stolová PC 
zostava, 
klávesnica, myš 

    

Webkamera     
Monitor     
Wifi pripojenie     
Notebook     
Notebook     
Spolu:     

 
 

12.   Lehota viazanosti ponúk 
 Lehota viazanosti ponúk je do 31.10. 2012 
 

13.   Obchodné podmienky 
 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená objednávka.   
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky     
 v prípade, že navrhovaná celková zmluvná cena úspešného uchádzača bude   
 prekračovať predpokladanú zmluvnú cenu uvedenú v bod 6.  
 
 
V Bratislave, 5. 9. 2012  
 
 
      ............................................ 
          PhDr. Štefan Tvarožek 
            riaditeľ 


