
V Ý Z V A 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o VO“) 

„Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva“   

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Stredná odborná škola dopravná 

Sídlo:     Kvačalova 20, 821 08 Bratislava 

IČO:       31797920 

DIČ:  2021486643 

Telefón:  02/43 19 10 27, 0908 796 066 

Kontaktná osoba: Ing. Martin Zatkalík, PhD. 

E-mail:  sekretariat@sosdba.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky: 

„Nákup výpočtovej techniky a príslušenstva“   

 

3.Predmet zákazky: 

Predmet zákazky bude obsahovať IKT potrebné pre zabezpečenie kvalitnejšieho výchovno – 

vzdelávacieho procesu (výukový program MATLAB). Ide o nasledovnú výpočtovú techniku 

a príslušenstvo: Notebook – Intel Core i7 11800H Tiger Lake, 16" IPS antireflexný 2560 × 

1600 165Hz, RAM 32GB DDR4, NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB 130 W, SSD 1000GB, 

numerická klávesnica, podsvietená RGB klávesnica, webkamera, USB 3.2 Gen 1, USB-C, 

WiFi 6, hmotnosť 2.3kg, Bez operačného systému - 30 ks, PC Intel Core i7 11700F Rocket 

Lake 4.9 GHz, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB, RAM 16GB DDR4, SSD 1000GB, Bez 

mechaniky, WiFi, DVI, HDMI a DisplayPort, 2×USB 3.2, 4×USB 2.0, typ skrine: Mini 

Tower, Myš a Klávesnica, Windows 10 Home (4R5G3EA)  s príslušenstvom– 10 ks,  

dotykový panel na stenu Avtek Touchscreen 5 Connect+ 55"m 55 palcová uhlopriečka / 

20-dotyk / 4K  – 1 ks, príslušenstvo k PC (klávesnica OMEN by HP Encoder Keyboard 

(Red Cherry Keys, vymeniteľné spínače, vymeniteľné tlačidlá, mechanická, drôtová, 

podsvietená, čierna, česká a slovenská lokalizácia klávesov, USB  - 5 ks, myš drôtová 

A4tech N-708X V-Track, USB, optická, 6 tlačidiel, 1600DPI, čierna  – 10 ks) 

 

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / 

predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo 

odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v 

súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na 

technický a funkčný ekvivalent.  

 

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, 

prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré 

je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné 

obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014). 

mailto:sekretariat@sosdba.sk


 

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / 

predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo 

odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 

obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o ekvivalentnosti 

ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu 

predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C-14/17 z 12. júla 2018).  

 

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého 

prijatím / plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného 

obstarávateľa. 

 

 

4. Miesto plnenia: 

Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava 

 

5.Identifikácia predmetu obstarávania podľa  Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

   30213100-6 
 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH : 

67 788,92 EUR 

7. Termín plnenia 

 najneskôr do 10 dní odo dňa vyhotovenia objednávky a jej doručenia dodávateľovi  

 

8. Obhliadka plnenia miesta: nevyžaduje sa 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových finančných prostriedkov verejného 

obstarávateľa. Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Verejný obstarávateľ vyžaduje 

minimálne 10 - dňovú lehotu splatnosti  faktúry. Úhrada faktúry bude realizovaná 

bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. V prípade, ak vo faktúre budú 

uvedené údaje v rozpore s touto objednávku, 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. 

 

10. Podmienky účasti: 

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

osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO.  



Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, 

uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO, t. j. 

doklad o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať služby podľa predmetu zákazky.  

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 

ods.1 písm. e) a f) zákona o VO predložením čestného vyhlásenia, zápisom do zoznamu 

hospodárskych subjektov alebo vlastným predložením dokladov. 

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa 

podmienky účasti podľa § 32 zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti. 

 

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a náležitosť ponuky: 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR 

s DPH. 

Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejného 

obstarávania vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Úspešný 

bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu (celkovú) cenu za poskytnutie predmetu 

zákazky v EUR s DPH. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny 

vzostupne od 1 po x, kde x je počet uchádzačov. V cene za poskytnutie celého predmetu 

zákazky uvedenej v ponuke uchádzača budú započítané všetky náklady uchádzača súvisiace 

s realizáciou predmetu zákazky (napr. dopravné náklady, režijné náklady, mzdové náklady 

a pod.). Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na riadne poskytnutie predmetu 

zákazky. Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta. 

 

Náležitosť ponuky: 

Verejný obstarávateľ požaduje ako súčasť ponuky predložiť technické parametre ponúkaného 

tovaru s označením jeho obchodnej značky (typ, názov, výrobca) za účelom preukázania 

splnenia minimálnych technických požiadaviek stanovených verejným obstarávateľom 

v opise predmetu zákazky.  

 

12. Lehota na predloženie cenových ponúk: 

do 17.12.2021 do 10,00 hod. 

Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo 

osobne  na adresu školy uvedenú v bode 1. Označenie: „Súťaž - neotvárať- „Nákup 

výpočtovej techniky a príslušenstva“   

 

 

13. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie bez uvedenia dôvodu  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

14. Dôvernosť a ochrana osobných údajov 

Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať 

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



vyhodnotenia ponúk. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú 

zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

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, 13..12. 2021    

 

   Ing. Martin Zatkalík, PhD. 

                            riaditeľ 

 

 

 

 


