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Vec:  Oznámenie o zadávaní zákazky.   
 
Základná  umelecká  škola v Piešťanoch ako verejný obstarávateľ, zastúpená riaditeľom školy 
Kamilom Vavrincom oznamuje zadávanie zákazky v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon) vyššej ako 1000 € na obstarávanie dodania tovaru 
 

Osobné počítače – CPV 30213000-5   
 

Predmet zákazky:   Osobné počítače v celkovom počte 6 kusov  
      /aj repasované s minimálne 2 ročnou zárukou/.  

 
Miesto dodania:      Základná umelecká škola, 92101 Piešťany 

- ul. Štúrova 6 – trieda počítačovej grafiky 
 
Predpokladaný termín vystavenia objednávky: v mesiacoch apríl – máj r. 2014 

 
Kritériom pre výber dodávateľa bude najnižšia cena v pomere k parametrom počítača                 
pre prácu s grafickými programami vrátane dopravy, súvisiacej kabeláže a príslušenstva, 
inštalácia operačného systému a odbornej montáže s dolu uvedenými min. parametrami 
počítača: 
Nainštalovaný a aktivovaný OS s podporou operačnej pamäte 8 a viac GB 
Dostatočne výkonný procesor pre plynulú prácu s grafickým softvérom  Corel DRAW x6 
Operačná pamäť min. – 8GB 
Grafická karta /nie integrovaná/ s DVI a vlastnou pamäťou min. – 512 MB  
a podporou rozlíšenia 1920 x 1200/60 Hz 
Zvuková karta a sieťový LAN adaptér môže byť integrovaný 
Pevný disk min. 160GB 
záruka – minimálne 2 roky a možnosť predbežného odskúšania/otestovania PC zostavy 
 
Cenovú ponuku je možné zaslať mailom alebo poštou.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky. 

 
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri zadávania zákazky  podľa § 9 ods. 9 zákona             
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  nie je možné podať 
námietky. 

 
Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania poskytne: 
Kamil Vavrinec, tel. 0337725131, 0911275722, 

 
       Kamil   V a v r i n e c  
            riaditeľ  školy 

Dátum zverejnenia oznámenia:  19.02.2014 


