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e-mail: 

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadania zákazky s nízkou hodnotou  
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Medzinárodné laserové centrum 
Sídlo: Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava, Slovenská Republika 
IČO: 31780296 
Telefón: 02/65421575 
Kontaktná osoba: Andrej VINCZE, Ing., PhD. 

andrej.vincze@ilc.sk  
1. Názov predmetu zákazky 

"Komponenty výpočtovej techniky" 
 

2. Opis predmetu zákazky: 
Dodávka komponentov výpočtovej techniky a spotrebného materiálu podľa 
špecifikácie. 
 
Slovník spoločného obstarávania 
Hlavný slovník: 
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 
30233100-2 Počítačové pamäťové jednotky 
30234000-8 Pamäťové médiá 
30237460-1 Počítačové klávesnice 
30237410-6 Počítačová myš 
 
Podrobný opis predmetu zákazky  

Dodávka komponentov výpočtovej techniky a spotrebného materiálu podľa 
špecifikácie vrátane dodávky na adresu MLC podľa tabuľky v prílohe: 

 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 1200 EUR s DPH–na uvedené množstvá v opise. 

 
4. Podmienky účasti: 

4.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa 
zápisu do profesijného alebo obchodného registra:Uchádzač musí spĺňať 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. 
e) ZoVO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné 
postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku. 

Odôvodnenie požiadavky: 
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnoty zákazky 
v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou. 
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku 
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podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania 
vylúčený. 
 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ stanovil nasledovné kritérium na vyhodnotenie predložených 
ponúk: 

 cena za predmet zákazky celkom s DPH. 
 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za zrealizovanie 
predmetu zákazky. 
 

6. Miesto a termín na predloženie ponúk: 
do 12. 12. 2019 na e-mailovú adresu andrej.vincze@ilc.sk.  
Po tomto termíne nebudú zaslané cenové ponuky predmetom vyhodnocovania 
v rámci prieskumu trhu pre účely výberu dodávateľa. 
 

7. Ďalšie informácie: 
Cena predmetu zákazky  musí byť uvedená v eurách v členení: 
cena bez DPH  v € 
sadzba DPH  v % 
výška DPH  v € 
cena s DPH  v €. 
 

8. 

Financovanie a fakturácia: 
Obstarávateľ neposkytne preddavok. 
Dohodnutá cena bez DPH sa bude dodávateľovi uhradzovať na základe predložených 
faktúr so 14-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia obstarávateľovi. Platba 
prebieha cez štátnu pokladnicu. 
 

Miesto dodania: 
Medzinárodné laserové centrum 
Ilkovičova 3 
841 04 Bratislava IV. 
 
Termín dodania: 

Miesto a termín dodania: 

do 2pracovných dní od zadania objednávky 
 
V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie 
odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje 
ekvivalentné špecifikácie. 

Poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre výber 
dodávateľa na dodanie predmetu zákazky a výsledok z posúdenia týchto informácií 
nebude zasielaný iným subjektom, ktoré poskytli ďalšie cenové ponuky verejnému 
obstarávateľovi a ich vyhodnotenie sa neriadi ustanoveniami § 55zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
Zaslanie cenovej ponuky tvorí podklad pre verejného obstarávateľa a nezakladá pre 
poskytovateľa cenovej ponuky žiadne nároky na vystavenie objednávky alebo uzatvorenie 
zmluvy na uvedený predmet zákazky. 
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Nazov Parametre ks Cena/ks Cena bez 
DPH

Cena s 
DPH

INTENSO HIGH Int. Disk SSD 480GB/2,5"/SATA3/7mm 3813450

Interný SSD disk s kapacitou 480GB, Form Factor: 2,5 " (6,35 
cm), rozhranie:SATA III (6 Gbps), Rýchlosť čítania:až 520 MB / 
s, Rýchlosť zápisu:až 500 MB / s, Nízka spotreba energie, 
nárazuvzdorný, tichá prevádzka

2

ABKONCORE TENERGY, PC Zdroj, 500W, 80 PLUS Bronze, 100‐240V 
(ABKO‐PSU‐500W)

Počítačový zdroj, rozmer (cm): 16.5 x 15 x 8.6, form faktor: 
ATX, konektory: 20+4P 500mm, P8 (P4+P4) 600mm, PATA / 
PATA / PATA / FDD 500+150+150+150mm, SATA / SATA / 
SATA 500+150+150mm, PCI‐E 6+2P / PCI‐E 6+2P 500+150mm, 
efektívnosť: 86% efektívne, výkon (w): 500

1

ENERMAX Počítačová skriňa Midi iVektor.Q o.NT Black 12cm Blue 
ECA3371A‐BT‐BL

Čierna počítačová skriňa ENERMAX ECA3311A‐B iVektor v 
nadčasovom dizajne, konštrukcia je veľmi vydarená a 
umožňuje uloženie aj tých najvýkonnejších herných 
komponentov. Ide o formát skrine midi tower určený pre 
základné dosky typu ATX a Micro ATX . Skriňa ďalej ponúka 
3x 5.25" pozície a 7x 3.5" pozície. Na vrchnom panely nájdete 
2x USB 3.0, 2x USB 2.0, audio konektory pre vstup a výstup 
zvuku a regulátor otáčok ventilátora (3‐pozičný). Tento 
model je dodávaný bez zdroja .

1

LOGITECH Wireless COMBO MK540 ADVANCED SK/CZ 920‐008688

Bezdrôtová sada Logitech MK540 ADVANCED, ultratichá, 
presná a pohodlná klávesnica s tromi uhlami sklopenia, 
odolná proti poliatiu, kvalitné potlač klávesov proti oderu, 
funkcia Plug and Play, miniatúrny prijímač USB s 
technológiou Logitech Unifying, indikátor stavu batérie, 
rýchla odozva kláves. Ergonómia myši pre pravú aj ľavú 
ruku, pogumovaný povrch, kvalitné optické snímanie, tri 
ovládacie tlačidlá, lokalizácia CZ / SK, životnosť batérií: 36 
mesiacov klávesnica; 18 mesiacov myš;

3

SAMSUNG 860 EVO Int. Disk SSD 2TB/2,5"/SATA3/7mm MZ‐
76E2T0B

HDD SSD Samsung 860 EVO, formát 2.5" , rozhranie SATA III, 
kapacita 2TB, rýchlosť sekvenčného čítania až 550 MB / s, 
rýchlosť sekvenčného zápisu až 520 MB / s. Najnovšia verzia 
technológie V‐NAND. Výkonné ovládacie algoritmy. Rýchly, 
spoľahlivý a kompatibilný so širokou škálou zariadení. 
Technológia Intelligent TurboWrite. Až 2 400 TBW. 
Spoľahlivé ukladanie a plynulá práca s objemnými súbormi, 
Vyrovnávacia pamäť: Samsung 1 GB Low Power DDR4 
SDRAM

1



LENOVO ThinkPad Bluetooth Laser Mouse 0A36407

Bezdrôtová laserová myš Lenovo ThinkPad Laser Bluetooth je 
kompaktná myš s ergonomickým tvarom, ktorá padne do 
ruky a výborne sa s ňou pracuje. Perfektné ovládanie so 
zvýšenou presnosťou myši a laserovým snímaním delá z myši 
veľmi presný nástroj. Myš je pre pravákov aj ľavákov, má 
1600 DPI, pripojenie cez Bluetooth, USB

1

MAXTOR Externý disk M3 Portable 2.5" 4TB USB 3.0 čierny STSHX‐
M401TCBM

4TB prenosný disk rady M3 s USB 3.0 pripojením si získa 
pozornosť vycibreným a čistým škandinávskym dizajnom, 
matnou povrchovou vrstvou odolnou proti poškriabaniu aj 
proti zachytávaniu odtlačkov prstov.

1

KINGSTON DataTraveler 100 G3 128GB DT100G3/128GB
USB Flash disk tenkého prevedenia s vysúvacím konektorom 
a rozhraním USB 3.0, kapacita 128 GB, farba čierna. 2

ENERMAX T.B Silence UCTB12 case cooler

Chladič komponentov s ložiskovým systémom TWISTER 
/100,000 hours MTBF/, s 12cm ventilátorom BATWING Blade 
/+20% air flow/ s hliníkom vystuženým rámom HALO. S 
rýchlosťou otáčok 900 (+/‐ 10%), hlučnosť 11dB, vyberateľný 
ventilátor. 120 x 120 x 25mm

2

ARCTIC Ventilátor F9 PWM Rev.2 AFACO‐090P2‐GBA01
Ventilátor, rozmery 92x92x25mm, hlučnosť 0.4 Sone, prietok 
73.1 m3 / h (43 CFM), 550 až 1800 otáčok, hmotnosť 107g, 
fluidné ložisko, PWM, 4‐pinový konektor

2

SANDISK IMAGEMATE PRO USB 3.0 READER SDDR‐489‐G47

Čítačka ImageMate umožňuje s rozhraním USB 3.0 až 10x 
rýchlejší prenos fotografií a videí než pri USB 2.0, rýchlosť 
čítania 500 MB/s, pre karty SD a microSD je prenosová 
rýchlosť 312 MB/s a pre CF 160 MB/s, spätne kompatibilná s 
USB 2.0, podporuje formáty SDHC, SDXC, UHS‐I a UHS‐II SD, 
microSDHC, micro SDXC, CF až do UDMA7, systémové 
požadavky: Windows 8+, Mac OSX 10.5+

2

SAMSUNG Micro SDXC EVO+ 256GB Class 10 UHS‐I s adaptérom 
MB‐MC256GA/EU

Luxusná a ultrarýchla karta s veľkou kapacitou,Typ: SD 
Karta, Kapacita: 256GB, Čítacia rýchlosť: až 100MB / s, 
Zapisovacia rýchlosť: až 90MB / s "

1

SAMSUNG 256GB USB 3.1 Flash Drive Titan Gray MUF‐256BE4/EU

Flash disk Samsung 256 GB, rýchlosť čítania až 300 MB/s, 
USB 3.1 prvej generácie (spätne kompatibilný s USB 3.0 / 
2.0), odolá vode, nárazom, extrémnym teplotám, magnetom 
aj röntgenovému žiareniu, päťročná záruka, farba titan gray

1

DURACELL Batérie BASIC AAA 4ks LR03 Alkalické batérie AAA s napätím 1,5V, označenie LR3. 4ks v 
balení.

2



INTENSO TOP Int. Disk SSD 256GB/2,5"/SATA3/7mm 3812440

Intenso Interný disk SSD 256GB Sata III, 2,5'' TOP, Rozhranie: 
SATA3, Rýchlosť radiča diskov: 600 MB/s, Rýchlosť čítania: 
520 MB/s, Rýchlosť zápisu: 400MB/s, Šírka: 70 mm, Výška: 7 
mm, Dĺžka: 100 mm, Čistá hmotnosť: 83 g

1

GEMBIRD Redukcia s PS2 a USB UAPS12
Redukcia s 2x PS/2 konektormi pre PS/2 myš a PS/2 
klávesnicu na 1x USB konektor. Farebne označenie PS/2 
konektorov. Dĺžka kábla 30cm.

1

GEMBIRD Kábel HDMI 2.0 Samec/HDMI Samec 3m CC‐HDMI4‐10

Kábel HDMI 19‐pin Male‐Male, 3m, pozlátený konektor, 
vyhovujúci štandardu 2.0 HDMI kábel pre digitálne audio / 
video rozhranie s vysokým rozlíšením (HDMI), Podporuje 
šírku pásma prenosu dát až 18 Gigabitov / s, Umožňuje 
obojsmernú komunikáciu medzi inteligentnými zariadeniami 
HDMI, Podporuje 3D TV s rozlíšením videa až 4096 x 2160 pri 
60 Hz, Podporuje funkciu HDMI Ethernet Channel 100 Mbps 
(HEC), Podporuje technológiu zvukových spätných kanálov 
(HARC)

1

GEMBIRD Premium Series, Kábel HDMI 2.0b Samec/HDMI Samec 
2m (CCBP‐HDMI‐2M)

Vysokorýchlostný kábel HDMI s ethernetom "Premium 
Series" štandardu 2.0b, 2 m. Opletený kábel najvyššej 
kvality so štýlovými kovovými konektormi. Podporuje 
rozlíšenie 4K UHD pri 60 Hz. Pozlátené konektory pre 
dokonalú kvalitu obrazu. Podporuje 3D TV s rozlíšením videa 
až 4K (pri 60 Hz max). Kompatibilné so všetkými 
zariadeniami, ktoré podporujú HDMI. Max. dátová 
priepustnosť 18 Gb/s. Podporované funkcie: CEC, HEC, HARC, 
3D, hĺbka farieb až 16 bitov na kanál. Podporuje pomer 
strán: 21:9, AWG26

1

SBOX 3535‐1,5B, Kábel audio prepájací 1x 3,5mm jack/1x 3,5mm 
jack black

Prepájací kábel z 3.5mm stereo jack na 3.5mm stereo jack + 
mikrofón. Dĺžka 1,5 metra

1

SANDISK Compact Flash Extreme Pro 32GB SDCFXPS‐032G‐X46

Superrýchla pamäťová karta typu CompactFlash pre 
profesionálne nasadenie, ako napr. Záznam 4K a FullHD 
videa, kapacita 32GB, zodpovedá štandardu VPG‐65, 
maximálna prenosová rýchlosť čítania 160 MB / s. a zápisu 
150 MB/s

1


