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GASTRO ‐ HAAL, s. r. o. Považská 16, 940 67  Nové Zámky 

Výrobca technológie pre gastronómiu a nerezových doplnkov 

     
Výzva	na	predloženie	ponuky	

(Prieskum trhu) 
 

Zákazka s nízkou hodnotou 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“) 

 
 
1. Identifikácia osoby podľa § 8 ZVO  

Názov:              GASTRO ‐ HAAL, s.r.o.  
IČO:   31435076  
IČ DPH:   SK2020413659 
Kontaktná osoba:    Ondrej Hanko       
Sídlo:   Považská 16, 940 67 Nové Zámky  
Telefón:  +421 903 431 855     
Elektronická pošta:   gastrohaal@gastrohaal.sk     
Internetová adresa:     http://www.gastrohaal.sk  
 

2. Názov projektu: Obstaranie inovatívnej technológie v GASTRO ‐ HAAL, s.r.o. 
 

3. Názov zákazky: Obstaranie hardvéru s príslušenstvom 
 

4. Druh zákazky: Tovar 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný predmet: 30210000‐4 
 

5. Opis zákazky:  
Predmetom zákazky je obstaranie hardvéru s príslušenstvom. Podrobná technická špecifikácia sa 
nachádza v prílohe č. 1 výzvy. 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 37 739,00 Eur bez DPH 
 

7. Miesto dodania tovaru:  Nové Zámky 
 

8. Podmienky týkajúce sa zmluvy  
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. obchodného 
zákonníka. 
Osoba  podľa  §  8  ZVO  vyzve  úspešného  uchádzača  na  predloženie  návrhu  zmluvy,  ktorá  bude 
uzavretá  v súlade  s podmienkami  určenými  v tejto  Výzve.  Návrh  zmluvy  predloží  len  úspešný 
uchádzač.  Uzavretie  zmluvy  a  plnenie  zákazky  je  podmienené  poskytnutím  nenávratného 
finančného príspevku. 
 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
Predmet  zákazky  bude  financovaný  z  nenávratného  finančného  príspevku  „Operačný  program 
Výskum a inovácie“, a z vlastných prostriedkov osoby podľa § 8 ZVO.  
 

10.  Platobné podmienky/fakturácia: 
Osoba podľa § 8 ZVO na plnenie predmetu zmluvy neposkytne zálohy. Platba sa bude realizovať 
bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Lehota splatnosti faktúr ‐ požaduje sa do 
30  kalendárnych  dní  od  prijatia  faktúry.  Faktúry  budú  uhradené  v súlade  s podmienkami 
uvedenými v Zmluve uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Cena bude objednávateľom uhradená 
po čiastkach v sume skutočne dodaného tovaru, do výšky ponukovej ceny.  

 



11.  Pokyny k predloženiu ponuky: 
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
Predložená ponuka musí obsahovať: 
‐ Návrh  na  riešenie  dodávky  predmetu  zákazky  s  uvedením  typu  a  výrobcu  ponúkaných 

zariadení,  z  ktorého  sú  jednoznačne  identifikovateľné  požadované  minimálne  technické 
požiadavky (parametre) uvedené v prílohe č. 1.  

‐ fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať požadovaný tovar 
   

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:  

 Cenová ponuka – „Obstaranie hardvéru s príslušenstvom“‐ Neotvárať ! 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť  

‐ adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy 
 

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 12.00 hod dňa 30.3.2017.  
Ponuky  doručené  po  uplynutí  tejto  lehoty  nebudú  zahrnuté  do  súťaže,  a  teda  nebudú 
vyhodnocované. 
 

Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH. 

 

13. Vyhodnotenie ponúk: 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom. 
 

14. Ostatné pokyny a usmernenia: 
    
Z  dôvodu,  že  predmet  zmluvy  bude  financovaný  z  prostriedkov  poskytnutých  na  základe  Zmluvy  o 
poskytnutí  nenávratného  finančného  príspevku  (Zmluvy  o  NFP),  bude  predávajúci  povinný  strpieť 
výkon  kontroly/auditu/overovania  súvisiacich  s  dodávkou  predmetu  zmluvy,  kedykoľvek  počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 Všeobecných zmluvných 
podmienok k Zmluve o NFP.  
 

Za osoby oprávnené sa považujú:  
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby.  
b) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby.  
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.  
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.  
e)  Osoby  prizvané  orgánmi  podľa  písm.  a)  až  d)  v  súlade  s  príslušnými  právnymi  predpismi  SR  a 
Európskej únie. 

 
 
V Nových Zámkoch, 21.03.2017 
           

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ondrej Hanko  
konateľ spoločnosti 

 



Príloha č. 1 

Technická špecifikácia 

Logický celok: Hardvér s príslušenstvom 
Základ 

hardvéru 

 Požadované parametre 

Ponúkané 
parametre 
(Váš návrh 
-parametre 

resp. 
áno/nie) 

CENA
 

Server – 1kus
 

Výrobca:                          Typ:
 2- soketový server triedy x86, osadený dvomi 

procesormi 
 Procesor minimálne 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s 

QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Max Mem 2133MHz, 
alebo výkonnejší 

 Šasi Tower s min. 8 pozíciami pre 3.5" Hot Plug 
Hard Drives, rezerva na osadenie ďalších 8 HDD 

 Operačná pamäť minimálne 32 GB RDIMM, 
2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width 

 Požadovaný samostatný hardvérový radič  
 Interná mechanika DVD+/-RW SATA Internal 
 8 kusov HDD min. 300GB 15K RPM SAS 2.5in 

Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR, edícia ENT 
 Duálny napájací zdroj, Hot-plug, Redundant Power 

Supply (1+1), 750W 
 Redundandné ventilátory 
 PE Server FIPS TPM 2.0 
 On-Board LOM 1GBE (Dual Port for Towers, Quad 

Port for Racks and Blades) 
 OS Windows Server 2016 – 1x 
 Monitor LCD min. 21“ s rozlíšení FullHD 
 Klávesnica a myš k serveru 
 Stojanový rozvádzač 22U (š)600x(h)900 mm, so 4 

ventilátormi a ďalšou výbavou 

 

Server – 1kus  
montáž 
 

 
 Požaduje sa inštalácia OS a inštalácia virtuálnych 

serverov podľa požiadaviek dodávateľa IS 
 Požaduje sa inštalácia servera na mieste prevádzky, 

vrátane realizácie kabeláže, s prepojením na 
existujúcu sieťovú infraštruktúru (na vzdialenom 
mieste) 

 

Server - 1kus: 
ďalšie 
požiadavky 

 Server aj príslušenstvo musia byť nové, nepoužité, 
produkty, nerepasované, v 1.triede kvality, pri 
dodávke zabalené v originálnych baleniach výrobcu 

 Požaduje sa, aby mal výrobca značkové servisné 
stredisko v SR, a v minimálne 3 ďalších krajinách 
EÚ, s možnosťou nahlasovania porúch 24 hodín 
denne, 365 dní v roku 

 Od dodávateľa sa požaduje zabezpečiť po uplynutí 
záruky aj autorizovaný pozáručný servis 
kvalifikovanými servisnými technikmi 

 

Server  
1kus: záruka 

 Na server sa požaduje záruka po dobu min. 36 
mesiacov, s rozšírením o garanciu opravy servera do 
4 hodín od nahlásenia v mieste inštalácie,3Y PS 4h 
MC, 24x7 

 



UPS – 1kus
 

Výrobca:                          Typ:
 Výstupní výkon / Maximálny nastaviteľný výkon 

1980W/2200 VA 
 Menovité výstupné napätie 230V 

nastaviteľné na 220 : 230 alebo 240 V 
 Skreslenie výstupného napätia menej než 2 % 
 Výstupný kmitočet (synchr. so sieťou)50/60 Hz +/- 3 

Hz 
 Koeficient amplitúdy 3 : 1 
 Topológia UPS: Online s dvojitou konverziou 
 Druh priebehu:Sínusoida 
 Interný bypass (automatický aj manuálny) 
 Menovité vstupní napätie 230V, 40 - 70 Hz 

(automatické nastavení citlivosti) 
 Bez údržbový olovený zatavený akumulátor so 

suspendovaným elektrolytom: netečie 
 Port rozhraní: RJ-45, sériový, Smart-Slot, USB 
 Multifunkčná LCD stavová a kontrolná konzola 
 Akustické a vizuálne varovania zoradené podľa 

závažnosti udalosti 
 Energie rázu min. 340J 
 Čistá hmotnosť 25.00 kg 
 Hluk vo vzdialenosti 1 metra od povrchu jednotky: 

max. 55.00 dBA, 
 Vyhovuje normám CE, Označenie CE, EAC, 

EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE 

 

UPS – 1kus: 
montáž 
 

 Požaduje sa inštalácia, nastavenie a konfigurácia v 
internej sieti LAN 

 

UPS – 1kus: 
ďalšie 
požiadavky 
 

 UPS musí byť nová, nepoužitá, nerepasovaná, 
v 1.triede kvality, pri dodávke zabalená v 
originálnom balení výrobcu 

 

UPS – 1kus: 
záruka 
 

 Na UPS sa požaduje záruka po dobu min. 36 
mesiacov 

 

Počítačové 
pracoviská vo 
výrobe – 3 
kusy 
 

Výrobca:                          Typ:
 3 kusy PC skriňa kovová, 1630x650x300 mm, 

s ventilárom, protiprachovým filtrom, so zásuvkovou 
jednotkou (min.3 pripojenia), vybavená vysúvacou 
policou na klávesnicu a myš, min. 3 uzamykateľné 
dvierka, dvierka s otvorom pre 24“ LCD monitor, 
úložné police, konzola pre tlačiareň štítkov 

 3 kusy Počítač s minimálnou konfiguráciou CPU 
G4400/4GB/120GBSSD/klávesnica/myš/skrinka PC 
musí byť s pasívnym chladením, bez ventilátorov 
a vetracích otvorov 

 3 kusy 24“ LCD monitor, FullHD 1920x1080, matná 
obrazovka 

 3 kusy UPS min. 500 VA / 300 W, 4 výstupné 
zásuvky: 3 zálohované + 1 s prepäťovou ochranou 
(FR - USE bežné zásuvky s ochraným kolíkom), 
typická doba zálohovania pri 50% záťaži 9 minút, 
pri 70% záťaži: 5 minút, plochý tvar 

 3 kusy snímačov čiarových kódov Symbol DS3608 
SR, 1D/2D imager, čierny, multi interface USB KIT, 
stojan 

 



Počítačové 
pracoviská vo 
výrobe – 3 
kusy: montáž 
 

 Požaduje sa inštalácia 3 kovových skríň na určené 
miesta vo výrobe, inštalácia všetkých počítačov 
vrátane uvedeného príslušenstva, do kovových skríň 
a ich pripojenie do siete 220V a LAN 

 Požaduje sa inštalácia 3 ks snímačov čiarových 
kódov k počítačom 
 

 

Počítačové 
pracoviská vo 
výrobe – 3 
kusy: ďalšie 
požiadavky 
 

 Dodané skrine, počítače, LCD, UPS a snímače 
a príslušenstvom musia byť nové, nepoužité 
produkty, nerepasované, v 1.triede kvality 

 
 
 

 

Počítačové 
pracoviská vo 
výrobe – 3 
kusy: záruka 
 

 Na počítače sa požaduje záruka 3 roky s garanciou 
opravy počítača v nasledujúci pracovný deň po 
nahlásení poruchy 

 Na LCD a UPS sa požaduje záruka 3 roky 
 Ku všetkým 3 snímačom čiarových kódov sa 

požaduje servisný program na 3 roky, t.j. v prípade 
poruchy snímača, bude počas jeho opravy 
zabezpečená výmena snímača za rovnaký model 
 
 

 

Tlačiarne 
sieťové – 2 
kusy 
 

Výrobca:                          Typ:
 Laserová technológia  
 Formát A4 
 Duplexná jednotka 
 LAN 10/100/1000BaseT, USB 2.0 rozhranie pre 

USB Flash Memory, Slot pre interný HDD, slot pre 
SD/SDHC kartu 

 Zásobník na 500 listov a priehradka na 100 listov 
 Rýchlosť min. 45 strán A4 za minútu 
 Tlač 1.strany za menej než 9 sekúnd 
 Prevádzkový cyklus max. 200 tis. Strán/mesiac 
 CPU 465/500 MHz 
 256MB RAM, voliteľne rozšíriteľná na 1 280 MB 

RAM 
 Emulácia PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 

(KPDL 3), XPS priama tlač, PDF priama tlač 1.7, 
IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 s 
automatickou emuláciou 

 Podpora OS: Všetky operačné systémy Windows, 
Mac OS X, verzia 10.4 nebo vyšší, UNIX, LINUX 
 

 

Tlačiarne 
sieťové – 2 
kusy: montáž 

 

 Požaduje sa pripojenie tlačiarní do internej siete 
LAN, ich spustenie, inštalácia tonera  

 

Tlačiarne 
sieťové – 2 
kusy: ďalšie 
požiadavky 
 

 Dodané tlačiarne musia byť nové, nepoužité, 
nerepasované, v 1.triede kvality 

 K tlačiarni sa požaduje dodať toner s minimálnou 
kapacitou na 8000 strán A4 pri 5%-nom pokrytí 
strany tonerom 

 

Tlačiarne 
sieťové – 2 
kusy: záruka 
 

 Na tlačiarne sa požaduje záruka 2 roky  



Tlačiareň 
etikiet 
sieťová – 1 
kus 
 

Výrobca:                          Typ:
 Tlačiareň etikiet 
 Rozlíšenie 300dpi 
 Pripojenie LAN, USB, Seriál, BT 
 Jazyk ZPL a EPL 
 Šírka tlače 104mm, real time clock, 256MB RAM, 

512MB Flash memory 
 Požaduje sa inštalácia tlačiarne, jej pripojenie do 

siete LAN 

 

Tlačiareň 
etikiet 
sieťová – 1 
kus: montáž 
 

 Požaduje sa pripojenie tlačiarne do internej siete 
LAN, na určenom mieste vo výrobe, jej spustenie, 
konfigurácia na tlač štítkov predpísanej veľkosti 

 

Tlačiareň 
etikiet 
sieťová – 1 
kus: ďalšie 
požiadavky 
 

 Dodaná tlačiareň musí byť nová, nepoužitá, 
nerepasovaná, v 1.triede kvality 

 K tlačiarni musí byť možnosť dokúpiť nasledovné 
príslušenstvo: rezačka, odlepovač, navíjač podkladu, 
wifi karta 

 K tlačiarni sa požaduje dodať licenciu SW pre 
minimálne 3 počítače  

 

Tlačiareň 
etikiet 
sieťová – 1 
kus: záruka 
 

 Na tlačiareň sa požaduje štandardná záruka výrobcu 
 

 

WiFi sieť vo 
výrobnej 
hale, 
skladoch 
a expedícii – 1 
kus 
 

Výrobca:                          Typ:
 Prístupové body (Access Point)  – 9 kusov 
 Wireless Switch – 2 kusy 
 1 ks Nástenný rozvádzač 15U (š)600x(h)595mm 

s príslušenstvom (police 2x, vyväzovací panel 1x, 
napájací panel 1x, Patch panel 1x 

 UPS min. 950VA, 230V, AVR, French Sockets 
 Kábel FTP: 1000 m 
 Zásuvky RJ45 STP + box: 15 kusov 
 Patch káble 1m: 24 kusov 
 Patch káble 3m: 6 kusov 

 

WiFi sieť vo 
výrobnej 
hale, 
skladoch 
a expedícii – 1 
kus: montáž 
 

 Požaduje sa vypracovanie projektu WiFi siete 
 Požaduje sa kompletná realizácia WiFi siete 

v priestoroch výroby, skladov a expedície tak, aby 
bolo v týchto priestoroch zabezpečené 100%-né 
pokrytie WiFi signálom pre mobilné terminály IS 

 Požaduje sa montáž nástenného rozvádzača na 
určenú stenu v kancelárii výroby 

 Požaduje sa ukončenie všetkých nainštalovaných 
LAN káblov v nástennom rozvádzači 
Požaduje sa konfigurácia všetkých zariadení 
(nastavenia IP, SSID,...) 
 

 

WiFi sieť vo 
výrobnej 
hale, 
skladoch 
a expedícii – 1 
kus: ďalšie 
požiadavky 
 

 Pod inštaláciou LAN káblov sa rozumie ich 
natiahnutie za pomoci potrebného počtu dodaných 
pevných trubiek, líšt, príchytiek, spojovacieho 
a ďalšieho inštalačného materiálu 

 Nepožaduje sa realizácia silových rozvodov 220V. 

 



WiFi sieť vo 
výrobnej 
hale, 
skladoch 
a expedícii – 1 
kus: záruka 
 

 Na dodané komponenty WiFi siete sa požaduje 
štandardná záruka výrobcov jednotlivých 
komponentov 

 

 
Mobilné 
terminály – 2 
kusy 
 

Výrobca:                          Typ:
 2 kusy Mobilný terminál,  512MB RAM/ 2GB 

Flash, pištoľové prevedenie, farebný dotykový 
displej  VGA, 2D štandard Imager, 
Audio/Voice/Bluetooth 

 2 kusy Jednomiestny dobíjací a komunikačný (RS-
232 alebo USB) prevádzač  

 2 kusy 4-miestny nabíjací stojan pre 4 náhradné 
akumulátory  

 2 kusy Náhradná Li-Ion batéria 2600 mAh  

 

Mobilné 
terminály – 2 
kusy: montáž 
 

 Požaduje sa konfigurácia 1 RF terminálu 
MC/VC/WT s OS CE/WM (WLAN, Telnet, Startup) 

 Požaduje sa dodanie a odskúšanie príslušenstva, ako 
aj konfigurácia oboch terminálov na mieste 
inštalácie, počas prevádzky IS 

 

Mobilné 
terminály – 2 
kusy: záruka 
 

 Požaduje sa Servisný kontrakt, zmluva na 3 roky, 
výmena za pokazený terminál 

 

Suma 
celkom 
bez DPH:   
EUR 

   

 


