
  
   
 

 

 

 

V Ý Z V A 

na predloženie ponuky v prieskume 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 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01  Bratislava 5 

Kontaktná osoba:  

Ing. Simona Drojáková, technicko-administratívna manažérka 

e-mail: skola@spsehalova.sk,  02/63 82 34 02         0903 756 380 
 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY  

2.1 Názov zákazky: Centrum inkluzívneho vzdelávania - PC 

2.2 Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je dodanie  22  kusov, nových – z nových komponentov, PC v konfigurácii 

All-in-One pre SPŠE Hálova 16, Bratislava  v zmysle uvedenej technickej špecifikácie, ktorá tvorí 

prílohu č. 1 tejto Výzvy na predloženie ponuky.  

2.3 Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) 

30213000-5 Osobné počítače 

30213300-8 Stolový počítač 

2.4 Opis predmetu zákazky:  

2.4.1 Predmetom tohto prieskumu trhu je výber najvhodnejšej spoločnosti/ponuky, ktorá zabez-

pečí predmet zákazky definovaný v bode 2 týchto podmienok zákazky. 

2.4.2 Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 

3. PODMIENKY PLNENIA  

3.1 Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude vystavená objednávka na  úspešného uchádzača.  

3.2 Miestom plnenia je Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislava,  

3.3 Lehota plnenia: Dodanie predmetu zákazky najneskôr do 18.12.2019. 

3.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 13 789,95 eur bez DPH.  

 

4. PODMIENKY ÚČASTI PRE UCHÁDZAČOV 

4.1 Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia:  

Požaduje sa predloženie naskenovaného originálu 

a) dokladu o oprávnení dodávať tovar,  podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o ve-

rejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon“) - živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra alebo po-

tvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci 

uchádzača na dodanie - poskytnutie požadovaného predmetu zákazky.  
Poznámka: Verejný obstarávateľ považuje podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) za splnenú zápisom uchádzača do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona.  
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b) čestného vyhlásenia podpísaného oprávnenou osobou uchádzača, že uchádzač spĺňa podmienky 

osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona.  

4.2 Uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami zákazky predložením Čestného vyhlásenia podpísa-

ného oprávnenou osobou uchádzača, ktoré je uvedené v Prílohe č. 3 tejto výzvy. 

 

5. OBSAH PONUKY  

5.1 Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

5.1.1 doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača podľa bodu 4 týchto podmie-

nok zákazky:  

 doklad o oprávnení podnikať   

 čestné vyhlásenie k podmienkam zákazky  

 čestné vyhlásenie týkajúce sa splnenia podmienok osobného postavenia v zmysle § 32 

ods. 1 zákona  

5.1.2 vyplnenú a oprávnenou osobou podpísanú Cenovú ponuku.   

5.3 Variantné riešenie sa neumožňuje. Ak bude súčasťou ponuky uchádzača variantné riešenie, ponu-

ka nebude zaradená do hodnotenia a bude sa na ňu hľadieť tak, akoby nebola predložená. 

5.4 V prípade, ak uchádzač/dodávateľ ku dňu predkladania ponuky nie je platiteľom DPH, avšak po 

uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej maximálnej ceny 

predmetu zákazky, tej. v prípade zmeny postavenia uchádzača/zhotoviteľa na platiteľa DPH sú 

ním predložené ceny konečné a nemenné a budú považované za ceny na úrovni s DPH. 

 

6. MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI  

6.1 Uchádzač doručí ponuku na mailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa podľa bodu 

1 týchto podmienok zákazky.  

6.2 Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu. 

6.3 Lehota na doručenie ponúk je do 27. 11. 2019 do 10.00 h. 

6.4 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31. 01. 2020. 
 

7. OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK  

7.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré  

7.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 5 týchto podmienok zákazky  

7.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v týchto podmienkach.  

7.2 Ponuky predložené po termíne na predkladanie ponúk nebudú akceptované, t. j. nebudú zaradené 

do procesu vyhodnocovania ponúk.  

7.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpo-

re s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto podmienkach a neobsahuje také skutočnos-

ti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov 

budú z prieskumu trhu vylúčené.  

7.4 Hodnotenie splnenia podmienok uvedených v bode 3 bude založené na posúdení predložených 

dokladov. Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splne-

nie podmienok účasti, alebo nebude spĺňať podmienky účasti, bude z prieskumu trhu vylúčený.  

7.5 V prípade nejasnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany verej-

ného obstarávateľa, bude uchádzač elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej 

ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom.  

7.6 Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným obstará-

vateľom, alebo predložené vysvetlenie nie je dostatočné, jeho ponuka bude z prieskumu trhu vylú-

čená.  
  



8. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK  

8.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je:  

Kritérium  

Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 

8.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

8.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prieskumu trhu. 

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

predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk. 

8.5 Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky . 

8.6 Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli 

v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím ve-

rejného obstarávateľa. 
 

 

9. OBCHODNÉ PODMIENKY  

9.1 Plnenie bude vykonané na základe objednávky vystavenej na úspešného uchádzača.  

9.2 Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená dodávateľom na podklade objednávateľom potvr-

deného dodacieho listu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti vystavenej faktúry je 

30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uve-

dené 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. 

9.3 O ďalšom postupe informuje verejný obstarávateľ uchádzača v lehote viazanosti ponúk.  

 

10. ZRUŠENIE SÚŤAŽE  

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

 

11. DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

11.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňo-

vať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vy-

hodnotenia ponúk.  

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

bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.  

11.3 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.  

 

Bratislava  18. 11. 2019 

 

Ing. Iveta Šafránková  

riaditeľka 

SPŠE, Hálova 16, Bratislava 

 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenia 

Príloha č. 3: Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
 

 


