
  

 

 

V Ý Z V A 

na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Jazyková škola  

Palisády 38 

811 06 Bratislava 

 

Kontaktná  osoba: 

Ing. Matej Meľo 

referent oddelenia verejného obstarávania 

Bratislavský samosprávny kraj 

tel. číslo:  02/48 264 139 

e-mail:   matej.melo@region-bsk.sk 

 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY 

 

2.1 Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je obstaranie výpočtovej techniky. 

 

2.2  Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

  30213300-8 Stolový počítač, 30213100-6 Prenosný počítač, 38652120-7 Videoprojektory,                                        

30237200-1 Príslušenstvo počítačov , 45317000-2 Iné elektroinštalačné práce    

 

2.3 Opis predmetu zákazky:  

2.3.1  Predmetom tohto prieskumu trhu je výber najvhodnejšej spoločnosti/ponuky, ktorá zabezpečí   predmet 

zákazky definovaný v bode 2 týchto podmienok zákazky.  

 

2.3.2  Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je v Prílohe č.1 týchto podmienok zákazky. 

 

 

3. PODMIENKY PLNENIA 

 

3.1 Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom. 

3.2 Miesto plnenia je: Jazyková škola, Palisády 38, 811 06, Bratislava a jej elokované pracovisko, Vazovova 14, 

811 07 Bratislava.  

3.3 Lehota plnenia: uvedená v obchodných podmienkach (Príloha č. 4) 

3.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 51 000,00  EUR bez DPH. 

 

4. PODMIENKY ÚČASTI PRE UCHÁDZAČOV 

4.1 Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia: 

mailto:matej.melo@region-bsk.sk
mailto:matej.melo@region-bsk.sk


 

2 

 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce osobného postavenia 

podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Podľa § 117 ods.5 zákona o VO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 

podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. f). 

 

Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy uchádzač nie je povinný predkladať 

doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o VO. 

 

Doklady si verejný obstarávateľ overí z dostupných informačných systémov. 

5. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

5.1 Neaplikuje sa    

6. OBSAH PONUKY 

6.1 Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

- vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná Príloha č.2 „Čestné vyhlasenia“ a “Vyhlásenie 

o subdodávkach“ 
- vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná Príloha č.3 „Formulár pre prieskum trhu“; 

- vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná Príloha č.4 „Obchodné podmienky plnenia predmetu 

zákazky“  

- vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná Cenová tabuľka, ktorá tvorí samostatnú prílohu Výzvy 

na predloženie ponuky  

 

6.2 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov: 

• čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov, 

• plnomocenstvo, v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene skupiny 

dodávateľov. 

 

6.3 V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný 

obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene 

uchádzača. 

 

6.4 V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvného 

vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny 

postavenia uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná a nemenná a bude 

považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

 

7. KOMUNIKÁCIA, MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA 

VIAZANOSTI PONUKY 

7.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom 

a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných 

a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. 

7.2 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje 

prostredníctvom systému PROEBIZ. 

 

7.3 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk elektronicky prostredníctvom systému 

PROEBIZ. 

7.4 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere uchádzača sa predkladajú v štátnom jazyku, t.j. v 

slovenskom jazyku. Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní so 
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sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia 

byť preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v 

Českej republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, tzn. v českom jazyku). 

7.5 Lehota na doručenie ponúk je do 02.12.2019 do 10:00 hod.  

      Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované. 

 

7.6 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 01.03.2020 

8. OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 

8.1   Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a podmienky na predmet 

zákazky po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

 

8.2  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a podmienok na predmet 

zákazky uvedený v bode 6 len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk 

umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste 

v poradí, nepredložil niektorý z požadovaných dokladov, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre 

realizáciu zákazky, a tieto nedostatky nebolo možné odstrániť vysvetlením, resp. doplnením ponuky na 

základe výzvy verejného obstarávateľa, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a verejný obstarávateľ 

vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí. 

 

8.3  Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v bode 6 „Výzvy na predloženie ponuky“, 

neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými 

vo „Výzve na predloženie ponuky“ a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

 

8.4  V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany 

verejného obstarávateľa, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej 

ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

9. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

9.1  Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 

9.2  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 

9.3  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prieskumu trhu. 

9.4 Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom , ktorí predložili ponuky v lehote na 

predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk. 

9.5  Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky . 

9.6  Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti 

so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

10. OBCHODNÉ PODMIENKY  

10.1 Plnenie bude vykonané na základe objednávky. 

 

10.2 O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote viazanosti ponúk. 

11. ZRUŠENIE SÚŤAŽE 

11.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu.  

 

 

12. DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
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12.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať 

informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 

12.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 

bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

12.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené 

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

             V Bratislave, dňa 27.11.2019 

 

 

 

          Mgr. Vladimír Mužík 

                                                                                      vedúci odd. verejného obstarávania Úradu BSK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č.1:   Podrobný opis predmetu zákazky  

Príloha č.2:   Čestné vyhlásenia 

Príloha č.3:   Formulár pre prieskum trhu 

Príloha č.4:   Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky 

Príloha č.5:   Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny  
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PRÍLOHA Č.1: PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky sú notebooky, desktopy a dataprojektory ako neoddeliteľná súčasť výučby cudzích jazykov, 

s cieľom zabezpečiť moderný štandard výučby, a to v súlade s nižšie uvedenou technickou špecifikáciou 

a obchodnými podmienkami plnenia.  

 

Miesto realizácie:  

Jazyková škola, Palisády 38, 811 06, Bratislava a jej elokované pracovisko, Vazovova 14, 811 07 Bratislava.  

 

Predmet zákazky zahŕňa: 

 

2 ks notebookov v nasledovnej špecifikácií: 

- Procesor:  CPU Benchmark podľa (www.cpubenchmark.net): min. 9291 bodov. 

- Pevný disk:   Kapacita pevného disku: min. 256 GB, typ disku SSD 

- Operačná pamäť:  Veľkosť operačnej pamäte: min. 8 GB 

- Rozhrania:  3.0 a vyššie, min. 2 ks, + 1 ks nižšieho USB, jack, HDMI 

- Display:  Uhlopriečka min. 15,6 palca, technológia IPS 

  Rozlíšenie min. 1920 x 1080 pixelov, povrch: matný.  

- Ďalšie:  pracovný NTB, grafický výkon nie je potrebný 

  2 ks docking station, alebo docking box k daným NTB 

- Operačný systém:  Požaduje sa Windows 10 Pro, 64-bitová verzia alebo ekvivalentný 

- Grafická karta:  integrovaná 

- Optická mechanika:  nepožaduje sa 

 

14 ks desktopov v nasledovnej špecifikácií: 

- Procesor:   CPU Benchmark podľa (www.cpubenchmark.net): min. 8005 bodov. 

- Pevný disk:   min.128 – max. 256 GGB, SSD 

- Operačná pamäť:  Veľkosť operačnej pamäte: min. 4 GB 

- Rozhrania:  3.0 a vyššie, minimálne 3ks 

  Wifi, Hdmi, DisplayPort, slúchadlá/mikrofón 

- Ďalšie:  pracovný desktop, grafický výkon nie je potrebný 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/


 

6 

 

- Operačný systém:  Požaduje sa Windows 10 Pro, 64-bitová verzia alebo ekvivalentný 

- Optická mechanika:  nepožaduje sa 

- Grafická karta:  integrovaná 

   

29 ks notebookov v nasledovnej špecifikácií: 

- Procesor:   CPU Benchmark podľa (www.cpubenchmark.net): min. 8010 bodov. 

- Pevný disk:   min. 128 - max. 256 GGB, SSD 

- Operačná pamäť:  min. 4 - max.6 GGB  

- Rozhrania:  3.0 a vyššie, min. 2 ks, + 1 ks nižšieho USB, jack, HDMI 

- Display:  rozlíšenie: min. 1920 x 1080 pixelov 

  Uhlopriečka displeja: min. 15,6“, Technológia displeja: IPS 

  Povrch displeja: antireflexný 

- Ďalšie:  pracovný NTB, grafický výkon nie je potrebný 

- Grafická karta:  integrovaná  

- Operačný systém:  Požaduje sa Windows 10 Pro, 64-bitová verzia alebo ekvivalentný 

- Optická mechanika:  nepožaduje sa 

   

24 ks dataprojektorov s kabelážou, lištami, držiakom projektora a inštaláciou v nasledovnej špecifikácii: 

- Projekčná vzdialenosť:  ultrakrátka projekčná vzdialenosť 

 

- Rozlíšenie:    min. 1280x800 (WXGA) px 

 

- Svietivosť:    min. 3000 lumenov 

 

- Kontrastný pomer:   min. 10 000:1 

 

- Interaktívnosť:   nie 

 

- Grafické výstupy:  HDMI, USB, DVI, DisplayPort 

 

- Ďalšie požiadavky: Inštalačné práce vrátane montáže, testovania, kabeláže + olištovania a kovového 

držiaka dataprojektora. 

 

 

Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný 

obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých 

alebo vyšších parametrov, ako sú uvedené v opise predmetu zákazky. 

 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/


 

7 

 

PRÍLOHA Č.2: ČESTNÉ VYHLÁSENIA 

Obchodné meno: 

 

Sídlo/ miesto podnikania: 

 

IČO: 

 

 

 

Čestné vyhlásenie  

k podmienkam zákazky 

 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami zákazky na predmet: „Obstarávanie výpočtovej techniky“,  

ktoré určil verejný obstarávateľ v podmienkach zákazky.  

 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

 

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá 

ponuku ani nebudeme vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý predkladá ponuku. 

 

 

 

 

V............................  dňa................................... 

 

 

 

 

 

      

                                                                                                    

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

                                     meno a priezvisko, funkcia 

                   podpis1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v obchodných záväzkových vzťahov. 
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Čestné vyhlásenie  

o vytvorení skupiny dodávateľov 

(ak sa uplatňuje) 

 

 

1. Podpísaní zástupcovia dodávateľov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom 

predloženia ponuky v prieskume trhu na predmet zákazky: „Obstarávanie výpočtovej techniky“  

predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: 

 

 

 

 

 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, súhlasíme, aby 

objednávka bola vystavená na splnomocneného zástupcu skupiny dodávateľov, ktorým je    

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

 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si 

vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto 

vyhlásení v zmysle Podmienok zákazky (vylúčenie z prieskumu trhu), vrátane zodpovednosti za škodu 

spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných 

v Slovenskej republike. 

 

 

V ................................. dňa........................ 

 

 

Obchodné meno  

 

Sídlo/miesto podnikania                  

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

IČO            meno a priezvisko, funkcia 

                              podpis1 

 

 

 

Obchodné meno  

 

            Sídlo/miesto podnikania                           .................................................. 

          meno a priezvisko, funkcia 

IČO            podpis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v obchodných záväzkových vzťahov 
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Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno: 

Adresa spoločnosti: 

IČO: 

 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „Obstarávanie 

výpočtovej techniky“  

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

 

P. č. 
Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa 
IČO 

% podiel 

na zákazke 
Predmet subdodávok 

1     

2     

3     

 

V ........................., dňa ............... ............................................................. 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 

orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahov 
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   PRÍLOHA Č.3:  FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU 
 

 

Jazyková škola, Palisády 38, 811 06, Bratislava 

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU  
na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky: 

Identifikačné údaje uchádzača 
vyplní uchádzač 

„Obstarávanie výpočtovej techniky“ 

Opis a rozsah predmetu zákazky 

 
Predmetom tohto prieskumu je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá zabezpečí 
plnenie predmetu zákazky. 
 
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 „Výzvy na 
predloženie ponuky“. 
 
Kritérium pre hodnotenie ponúk je celková cena za celý predmet zákazky  v EUR 
s DPH. 

Názov: 
 
Sídlo: 
 
IČO: 
IČ DPH: 
Kontaktná osoba: 
 
Telefón: 
 
Email: 

 
Miesto realizácie predmetu zákazky: Jazyková škola, Palisády 38, 811 06, Bratislava a jej elokované pracovisko, Vazovova 14, 811 07 Bratislava 

Termín plnenia predmetu zákazky: Uvedený  v obchodných podmienkach 

Kontaktná osoba pre prieskum trhu: 
Ing. Matej Meľo, Bratislavský samosprávny kraj, referent oddelenia verejného obstarávania 
e-mail:  matej.melo@region-bsk.sk,  tel.: 02/ 48 264 139 

Predpokladaná hodnota zákazky: 51 000,00 EUR bez DPH 

 
NÁVRH NA PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 

 
 

Položka 

 
Celková cena predmetu zákazky v EUR 

bez DPH* 

Cena pre vyhodnotenie ponúk s DPH / 
Celková cena predmetu zákazky v EUR 

s DPH* 
 

 
Obstarávanie výpočtovej techniky 

 
Vyplní uchádzač 

 
Vyplní uchádzač 

 

 
                                                                                             Vyplní uchádzač                                   Vyplní uchádzač 
                                                                   ..............................................          ............................ 
                                                                           Podpis oprávnenej osoby uchádzača dátum 

Záväzná platnosť ponuky do: 01.03.2020 
Termín na doručenie ponúk: 02.12.2019 do 10:00 hod. 
Spôsob predkladania ponúk: 
Vašu záväznú ponuku nám zašlite na 
adresu: 

elektronicky – prostredníctvom systému PROEBIZ 

Poznámka:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk.  
* Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním / realizáciou predmetu zákazky. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov. 
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v  tomto formulári pre prieskum trhu. 
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok prieskumu 
trhu alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
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PRÍLOHA Č.4:  OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY  

 
Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe objednávky. 

Predmet objednávky: 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať celý rozsah predmetu zákazky, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č.1. 

Cena objednávky  

Celková cena objednávky je  Vyplní uchádzač bez DPH, t. j. Vyplní uchádzač s DPH za celý predmet zákazky v 

súlade s predloženým rozpisom celkovej ceny za celý predmet zákazky.   

Do celkovej ceny plnenia sú započítané náklady na dopravu na miesto plnenia a inštalácia tovaru podľa opisu 

predmetu zákazky Príloha č. 1. 

Podrobný rozpis ceny: 

Ako podrobný rozpis ceny bude slúžiť ocenená tabuľka. 

Podmienky plnenia 

Lehota plnenia do 15 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky.  

Platobné podmienky 

Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená zhotoviteľom na podklade objednávateľom potvrdeného 

preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 30 dní a začína 

plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto 

objednávkou  alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na 

odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej 

faktúry objednávateľovi.   

 

Spoločné ustanovenia 

Dodávateľ dodá nový, doposiaľ nepoužitý tovar. 

Plnenie sa uskutoční na základe objednávky, v ktorej bude uvedený požadovaný termín a miesto dodania. Presný 

termín plnenia je dodávateľ povinný odkonzultovať s kontaktnou osobou objednávateľa. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať tovar spĺňajúci všetky funkčné a technické vlastnosti stanovené v 

technickej špecifikácii predmetu tejto zmluvy, ktorý je nový, originálny, funkčný bez zjavných nedostatkov, 

dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo 

nepodpísať dodací list, neprevziať dodaný tovar podľa tejto zmluvy, nezaplatiť cenu za riadne nedodaný tovar 

podľa tejto zmluvy a odstúpiť od tejto objednávky pre podstatné porušenie tejto zmluvy. 

V prípade, že Dodávateľ v deň predkladania cenovej kalkulácie Objednávateľovi nie je platcom DPH a následne 

po podpise zmluvy sa stane platcom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny predmetu zákazky o hodnotu DPH. 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného 

členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke 

však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ 

nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a 

bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z. 
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Faktúru môže dodávateľ vystaviť až po dodávke a inštalácii tovaru a odošle ju na adresu sídla verejného 

obstarávateľa. 

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. 

Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. 

Záručné podmienky:  

Záruka 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu zákazky.  

 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára tento zmluvný vzťah s objednávateľom ako orgánom spravujúcim 

majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami 

osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky 

informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s 

majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre 

občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto 

objednávky, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, 

identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke 

objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií 

občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia. 

 

Príloha č.1 Opis predmetu zákazky 

 

 

    Dátum:   ..............                                                                                    .................................... 

 

                                                                                                                        pečiatka, podpis 
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PRÍLOHA Č.5:  SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB URČENIA CENY 

 

Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov podľa kritéria: 

Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predložil/požaduje najnižšiu (celkovú) cenu za uskutočnenie predmetu zákazky 

v EUR s DPH. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 1 po x, kde x je počet 

uchádzačov. 

Uchádzač celkovú ponúkanú cenu uvedie do „Formulára pre prieskum trhu“- Príloha č.3, ktorý je súčasťou 

„Výzvy na predloženie ponuky“ a bude pripojený aj ako samostatný dokument. 

 

SPÔSOB URČENIA CENY: 

• Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú cenu za celý predmet 

zákazky. 

• Celková cena musí byť stanovená v mene Euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo poplatkov). 

Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta. 

• Celková cena uvedená v ponuke uchádzača bude cena konečná, ktorá musí zahŕňať všetky náklady uchádzača 

na riadne dodanie/ zhotovenie diela/predmetu zákazky. 
 

 

 

 


