
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov – zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami 

 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 

Názov: Gymnázium Pankúchova 6 

Sídlo: Bratislava - Petržalka 

IČO: 307 78 956 

DIČ: 202 093 39 04 

Štatutárny orgán: PaedDr. Zuzana Butler 

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Bakošová 

E-mail: bakosova@gympaba.sk 

Telefonický kontakt:  02/62312706, klapka 12 

 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY 

 

2.1.Názov zákazky 

Dodávka a montáž IKT vybavenia na Gymnáziu Pankúchova 6, Bratislava. 

2.2.Predmet zákazky 

Nákup, dodanie a montáž nasledovného IKT vybavenia: interaktívna tabuľa, projektor, 

ozvučenie, držiak na reproduktor, notebook s rokom výroby  od r. 2017. 

2.3.Spoločný slovník obstarávania (CPV kód) 

30200000-1 počítače,  39162200-7 učebné pomôcky a zariadenia,  

            60000000-8 Dopravné služby ( bez prepravy odpadu) 

Druh: tovar 

2.4.Opis predmetu zákazky 

2.4.1 Predmetom verejného obstarávania je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá 

zabezpečí predmet zákazky definovaný v bode 2.1. Výzvy na predloženie ponuky. 

2.4.2 Detailné vymedzenie predmetu zákazky je v Prílohe č. 1. 

2.5.Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky je  32 142 eur. 

 

 



3. PODMIENKY PLNENIA 

 

3.1.Na predmet zákazky uvedený v bode 2.2. Výzvy na predloženie ponuky bude uzatvorená 

zmluva s úspešným uchádzačom. 

3.2.Miesto plnenia: Gymnázium Pankúchova 6, Bratislava – Petržalka. 

3.3.Termín realizácie predmetu zákazky: Do dvoch mesiacov od uzavretia zmluvy  

3.4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje   právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá 

presiahne predpokladanú hodnotu zákazky. 

3.5.Rozsah predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na 

celý predmet zákazky, t. j. tovar vrátane jeho dopravy, montáže a inštalácie. 

 

4. MENA A CENY POUŽÍVANÉ V PONUKE 

 

4.1.Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v 

ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR). 

4.2.Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o 

dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými  platnými predpismi. 

4.3.Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny a 

množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa. 

4.4.Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 

ponukovú cenu uvedie v zložení: 

- jednotková cena bez DPH 

 - navrhovaná cena bez DPH 

- sadzba DPH a výška DPH 

- navrhovaná cena vrátane DPH. 

4.5.Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je 

platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

4.6.V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia predmetu zákazky 

stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za 

predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

4.7.Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si 

nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia 

zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. 

 



5. PODMIENKY ÚČASTI PRE UCHÁDZAČOV 

 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

5.1.Oprávnenie uchádzača uskutočňovať práce, dodávať tovar alebo poskytovať služby  v 

rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

5.2.Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom do obchodného registra, 

živnostenského registra alebo iného obdobného registra, resp. náhľadom do Zoznamu 

hospodárskych subjektov vedenom ÚVO. V prípade pochybností je uchádzač povinný 

v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok dokladom 

podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. 

5.3.Verejný obstarávateľ nesmie zadať zákazku uchádzačovi, ktorý nespĺňa podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, alebo ak u neho existuje 

dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

5.3.Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej prílohy 

a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek 

spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo poskytnutia služby. Navrhovaná cena 

musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude 

úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z 

dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. 

 

6. OBSAH PONUKY 

 

 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

6.1.Názov predmetu obstarania, typ, výrobca, konečná cena bez DPH, konečná cena s DPH, 

záručná doba. 

6.2.Podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača. 

 

7. MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB NA PREDKLADANIE PONÚK 

 

7.1. Uchádzač doručí ponuku na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa 

  podľa bodu 1. 

7.2. Spôsob doručenia – elektronicky, prostredníctvom e-mail 

7.3. Lehota na doručenie ponúk: do 10. 09. 2019 

 



8. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

Najnižšia cena v eur s DPH.  Odporúčam doplniť, že verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

právo neprijať ponuku vyššiu ako je určená predpokladaná hodnota zákazky. 

 

Verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie ponúk tak, že ponuky zoradí podľa celkových 

cien s DPH za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ceny po 

najvyššiu cenu. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý 

predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu. 

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

9.1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto obstarávanie nebude zverejňovať alebo 

poskytovať informácie o obsahu ponúk uchádzačom, tretím osobám, a to až do 

vyhodnotenia ponúk. 

9.2. Informácie, ktoré v ponuke označí uchádzač za dôverné, nebudú zverejňované alebo 

inak použité bez súhlasu uchádzača. 

9.3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 

chránené v zmysle zákona č. 18/2019 Z. z, o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov. 

 

 

 

V Bratislave 04.09.2019 

 

        PaedDr. Zuzana Butler 

              riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA Č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky 

 

 

Predmet zákazky: 

Nákup, dodanie a montáž nasledovného IKT vybavenia: interaktívna tabuľa, projektor, ozvučenie, 

držiak na reproduktor, notebook. 

Miesto zákazky: 

Gymnázium Pankúchova 6, Bratislava – Petržalka 

 

 

Predmet zákazky zahŕňa: 

10. Zabezpečenie IKT vybavenia – rok výroby 2017 alebo neskorší: 

1) INTERAKTÍVNA TABUĽA 10 ks: 

Ovládanie perom alebo prstom pre min. 6 používateľov súčasne, pomer strán 4:3, rozmery tabule 

max. 1800x1400mm, uhlopriečka pracovnej plochy min. 2050 mm, príslušenstvo: 4 interaktívne perá 

(s možnosťou magnetického uchytenia na pravej strane tabule) s ukazovadlom, slovenská lokalizácia 

SW tabule, slovenská lokalizácia pomocníka, funkcia rozpoznávania rukopisu so Slovenskou 

diakritikou, rozpoznávanie geometrických tvarov, možnosť upraviť si ovládací panel softvéru presne 

podľa vlastných špecifikácií, možnosť uložiť si svoje nastavenia softvéru pod vlastné meno, súčasťou 

montážna sada na stenu.  

 

2) DATAPROJEKTOR S KRÁTKOU PROJEKČNOU VZDIALENOSŤOU 10 ks: 

Technológia DLP, 3D, min. nat. XGA 1024x768, max. WUXGA 1920x1200 (16:10), svetelný výkon 

min. 3000 Im, kontrast min. 12000:1, konektivita min. 1xHDMI, 1xD-SUB, 1xUSB, 1xmini USB, 

1xRS232 

 

3) DRŽIAK NA PROJEKTOR 10ks: 

Univerzálny držiak na projektor na stenu, nastaviteľný - 800 - 1200mm - nosnosť do 10 kg 

 

4) INTERAKTÍVNY SOFTVÉR 10 ks: 

Interaktívny softvér s interaktívnymi nástrojmi slúžiaci na tvorbu interaktívnych vyučovacích hodín 

a  aktivít, multifunkčný v slovenskom jazyku. Základné funkcie ako písanie, kreslenie, podpora 

komunikácie s aplikáciami WORD, Excel, PowerPoint. 

 

 



5) OZVUČENIE 10 ks: 

Špecifikácia zostavy:2+0; Výkon zostavy RMS (vo W):14; Vybavenie reproduktorov:Integrovaný 

zosilňovač; Rozhranie:3.5mm jack, frekvenčný rozsah: 100Hz až 20kHz 

 

6) DRŽIAK NA REPRODUKTOR 20 ks: 

Univerzálny držiak k montáži projektoru na strop. Naklápanie: ±30°, vrátane šróbov a hmoždiniek, 

nastaviteľná vzdialenosť: 43-65 cm, nosnosť do 20 kg 

 

7) DATAPROJEKTOR 9ks 

Videoprojektor s podporou 3D zobrazovania, technológia DLP, natívne rozlíšenie min. XGA 

(1024x768), maximálne podporované rozlíšenie min. WUXGA 1920×1200, svetelný výkon min. 

3500 ANSI lm, kontrast min. 15 000:1, konektivita: min. 2x HDMI, S-Video, D-Sub, USB, RS232, 

reproduktor min. 2W 

 

8) DRŽIAK NA STROPNÝ PROJEKTOR 9ks:  

Univerzálny držiak na projektor na stenu, nastaviteľný - 800 - 1200mm - nosnosť do 10 kg 

 

9) PC 33 ks: 

Počítač s monitorom s minimálnymi požadovanými parametrami: skrinka vo formáte SFF, výkon 

procesora 7000 bodov v passmark cpu mark,  8 GB RAM, 120GB SSD, komunikačné 

rozhranie:  1xUSB 3.0, 1x DP, 1x DVI, operačný system Win10pro alebo ekvivalentný, monitor s 

uhlopriečkou  24", rozlíšenie 1920 x 1200, porty: 1 x DVI, 1 x DP, klávesnica, myš.  

 

10) MONTÁŽ A INŠTALÁCIA: 

Montáž interaktívnej tabule na stenu, montáž konzoly projektora s uchytením projektora, inštalácia 

softvéru. Súčasťou montáže je aj doprava tovaru na miesto určenia, t. j. na Gymnázium Pankúchova 

6 v Bratislave. 

 

Podmienky dodania a akosti tovaru: 

• Predmetom zákazky je nákup nového, nepoužívaného tovaru v 1. akostnej triede v 

originálnom balení vrátane balenia dopravy, vyloženia na konkrétne pracovisko uvedené v 

objednávke, montáže, inštalácie a uvedenia do prevádzky, likvidácie prepravných obalov a 

iných nákladov potrebných na realizáciu zákazky. Pozn. v prípade počítačových zostáv môže 

ísť o repasovaný tovar. 



• Požaduje sa tovar, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, 

resp. v rámci Európskej únie a vyhovuje platným medzinárodným normám STN a všeobecne 

záväzným predpisom. 

• Objednávateľ pripúšťa dodanie ekvivalentného tovaru s plnohodnotnými vlastnosťami na 

identické použitie v zmysle funkčnej a technickej špecifikácie a obvyklej praxe použitia bez 

potreby ďalších nákladov objednávateľa s podmienkou, že je nevyhnutné zabezpečiť 

kompatibilitu dekoru s ostatným nábytkom v miestnosti. 

• Požaduje sa zabezpečenie úplnej vzájomnej interopability s existujúcim technickým 

zariadením a vybavením vrátane softvérového, ktoré sa používa v podmienkach verejného 

obstarávateľa. 

• Požaduje sa záručná doba v trvaní 24 mesiacov odo dňa montáže a dodania tovaru. 

 


