
  
   
 
 

 

  

V Ý Z V A 

na predloženie ponuky v prieskume trhu 

za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov. Ak predložená ponuka bude nižšia ako finančný limit uvedený v § 5, ods. 3 písm. a) zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, bude slúžiť aj k vyhodnoteniu ponúk podľa § 117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

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

Kontaktná osoba:  

Mgr. et Mgr. Viera Cedulová, zástupkyňa riaditeľky SPŠE Hálova 

e-mail: skola@spsehalova.sk,      02/63 82 34 02         0940 984 427 
 

2. PREDMET ZÁKAZKY  

2.1 Názov zákazky: Modernizácia Cisco akadémie SPŠE Hálova 

2.2 Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je dodanie počítačového vybavenia na výučbu sieťových technológií v učebni 

Cisco akadémie v SPŠE, Hálova 16, Bratislava, a to 17 PC - notebook a 10 PC - „all in one“ podľa 

špecifikácie zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy. 

2.3 Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) 

30213100-6 Prenosné počítače 

30213300-8 Stolové počítače 

2.4 Opis predmetu zákazky:  

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

predmet zákazky definovaný v bode 2.3 týchto podmienok zákazky. 

2.5 Ponuka rozdelená na časti sa predkladá: na celý predmet zákazky. 
 

3. PODMIENKY PLNENIA  

3.1 Uchádzač doručí mailom na skola@spsehalova.sk do 04. 10. 2021 do 12.00 h: 

P.1 vyplnenú Prílohu č. 1 tejto výzvy Špecifikácia zákazky, 

P.2 vyplnenú Prílohu č. 2 tejto výzvy - Návrh uchádzača na plnenie kritérií, 

P.3 vyplnenú Prílohu č. 3 tejto výzvy - Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu zá-

ujmov, podpísané uchádzačom, 

P.4 vyplnenú Prílohu č. 4 tejto výzvy - Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti 

vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v 

štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, podpísané uchádzačom, 

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

3.3 Miestom plnenia je Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava. 

3.4 Plnenie: dodanie predmetu zákazky najneskôr do 31. 10. 2021. 

 

4. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK  

4.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je 

Kritérium  

Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 
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4.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

4.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prieskumu trhu. 

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

predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk. 

4.5 Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky. 

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

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

rejného obstarávateľa. 

5. OBCHODNÉ PODMIENKY  

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

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

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

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

né 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. 

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

6.  ZRUŠENIE SÚŤAŽE  

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

 

7. DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

7.1 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.  

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

bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.  

7.3 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 niekto-

rých zákonov.  

 

V Bratislave  28. 09. 2021 

 

 

Ing. Iveta Šafránková  

riaditeľka 

SPŠE, Hálova 16, Bratislava 

 
 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: Špecifikácia zákazky 

Príloha č. 2: Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov 

Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie uchádzača o účasti vo verejnom obstarávaní



Príloha č. 1 
 

 

 

 

Názov a sídlo uchádzača: 
 

 

Špecifikácia zákazky „Modernizácia Cisco akadémie SPŠE Hálova“ 

 

1. 17 ks notebook  NH.Q7JEC.003    Nitro 5 (AN515-55-55GD): 

Windows 10 Home - Intel® Core™ i5-10300H - 8 GB DDR4 2933MHz Memory + 8 GB DDR4 

2933MHz Memory - 1024GB PCIe NVMe SSD + N (HDD upgrade kit) - 15.6" FHD IPS 144Hz 

slim bezel LCD - NVIDIA® GeForce® GTX 1650Ti 4G-GDDR6(2C*256*16*4) - Wifi 6 Intel 

AX201 802.11ax + BT 5.0 - HD Camera with 2Mic. - HDMI 2.0 - USB Type-C™ 3.2 Gen 2 (up 

to 10 Gbps) - 1x USB 3.2 Gen2 - 2x USB 3.2 Gen1 - RJ-45 - Red Backlight KB - Dual fans with 

Acer CoolBoost - NitroSense app - 57Wh Li-ion battery až 9 h. - 135W 5.5phy AC adapter  - Ob-

sidian Black 

 

2. 10 ks AIO Aspire C24-1650_WuGC 

DQ.BFSEC.001    Aspire C24-1650_WuGC i 51135G7_135W - Originální Windows® 10 - Intel 

Core i5-1135G7  TigerLake 11th gen - 1024GB M.2 SSD + 2.5" free slot - 8GB DDR4 2133 + 

2nd free slot - Intel® Iris Xe   - wireless kybd & mouse - card reader -  - wifi 6 802.11 

ax/ac/a/b/g/n -  BT 5.1 - ultra slim 23,8" Full HD LED  display (1920x1080) VA glare - repro - 

1MP HD High Sense webcam - HDMI out - VESA KIT 

 
 

 

Miesto, dátum 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka, meno, podpis uchádzača 

 

 

 



Príloha č. 2 
 

 

 

 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA 

 

 

 

Obchodné meno uchádzača: 

 

IČO: 
 

Adresa alebo sídlo uchádzača:  
 

Názov zákazky: „Modernizácia Cisco akadémie SPŠE Hálova“  

 

Kritérium 

Návrh uchádzača 

Celková cena 

bez DPH [€] 

Celková cena 

s DPH [€] 

Cena za predmet zákazky    

 

 

 

Miesto, dátum 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka, meno, podpis uchádzača 

  



Príloha č. 3 
 

 

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

o neexistencii konfliktu záujmov 

 

 

 

Obchodné meno uchádzača: 

 

Adresa alebo sídlo uchádzača:  

 

IČO: 

 

 

V súlade s § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že v súvislosti s prípravou a vyhotovením súťažných 

podkladov na predmet zákazky: 

„Modernizácia Cisco akadémie SPŠE Hálova“. 

nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo poru-

šiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. 

 

 

 

Miesto, dátum 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka, meno, podpis uchádzača 

 

 



Príloha č. 4 
 

 

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

o účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

Obchodné meno uchádzača: 

 

Adresa alebo sídlo uchádzača:  

 

IČO: 

 

 

Čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

 

 

Miesto, dátum 

 

 

 

 

 

 

Pečiatka, meno, podpis uchádzača 

 

 

 


