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Zákazka s nízkou hodnotou 
 podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 
 

Výzva na predkladanie ponúk  
 
 
 

Predmet zákazky: 
Nákup nového HW a SW 

 
 
 
Osoba zodpovedná za vecnú 
a obsahovú stránku predmetu zákazky 
 
V Bratislave,  dňa      ----------------------------------------------------

         Bc. Marek Sopko 
správca siete 

oddelenie prevádzky 
 

Osoba zodpovedná za procesnú stránku 
verejného obstarávania a súlad výzvy 
na predkladanie ponúk so zákonom   
o verejnom obstarávaní 
 
V Bratislave,  dňa      ---------------------------------------------------- 

Lenka Gruberová 
odborný referent pre verejné 

obstarávanie 
odbor ekonomiky a prevádzky 

 
 
 
Výzvu schválil 
 
V Bratislave,  dňa      ---------------------------------------------------- 
         Mgr. Miroslava Hapalová 
          riaditeľka 
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1. Predmet zákazky: „nákup nového HW a SW“ 
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Štátny pedagogický ústav 
Sídlo:              Pluhová 8, 830 00 Bratislava 
IČO:              30807506 
štatutárny orgán:   Mgr. Miroslava Hapalová, riaditeľka 
zriadený:   na základe § 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 567/1992 Zb. a §   6 ods.  

2 písm. a) zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve 

tel. číslo:    00421249276111 
fax. číslo:    00421249276195 
Kontaktná osoba:  Lenka Gruberová 
Email:    lenka.gruberova@statpedu.sk 

 
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 30210000-4 Stroje na spracovanie údajov (hardvér) 

48310000-4 Softvérový balík na vytváranie dokumentov 
30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
Predmetom zákazky je dodávka  hardvérového a softvérového vybavenia v rozsahu podľa technickej 
špecifikácie definovanej v Prílohe č.1 - technická špecifikácia. 
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak 
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku/materiálu, 
alebo výrobok/materiál konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní, v súlade s § 42 zákona o 
verejnom obstarávaní, nahradiť takýto výrobok/materiál ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom 
technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie 
bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 
zabezpečenie účelu, na ktoré sú určené. Pri výrobkoch/materiáloch, príslušenstvách konkrétnej značky, 
uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V prípade 
predloženia ekvivalentného výrobku/materiálu, uchádzač na to v ponuke upozorní a uvedie technickú 
špecifikáciu výrobku/materiálu, ktorý je ekvivalentom výrobku/materiálu, požadovaného verejným 
obstarávateľom.   

 
5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

sídlo obstarávateľa – Pluhova 8, Bratislava, termín dodania: najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti 
Kúpnej zmluvy.      
 

6. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:  Ponuky treba predložiť najneskôr  
 dňa 27.10.2020 do 15:00 hod. e-mailom na e-mailovú adresu  uvedenú v bode 2. tejto výzvy. 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.12.2020. 
 

7. Predkladaná hodnota zákazky:  
54 643,06 €  bez DPH 
 

8. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť. 
 

9. Variantné riešenia: 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
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10. Kritérium hodnotenia ponúk:   

Kritériom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) je najnižšia cena. 
Úspešného uchádzača aj neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku 
vyhodnotenia ponúk elektronicky.  
  

11. Jazyk: 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom 
jazyku. 
 

12. Cena: 
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je 
uchádzač platiteľom DPH. 
 

13. Návrh zmluvy a typ zmluvy 
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na 
uzatvorenie zmluvy do 10 kalendárnych dní, ak bol na jej uzatvorenie vyzvaný.  
 
 

14. Doba trvania zmluvy 
24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.  
 

15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo 

výzve na predkladanie ponúk, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 
16. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
 

17. Podmienky účasti uchádzačov: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov: 

a) Návrh na plnenie kritérii vypracovaný podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2 – Návrh na plnenie 
kritérii.  

b) Vyhlásenie uchádzača vyplnené podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 3 - Vyhlásenie uchádzača, 
c) vyplnený návrh Kúpnej zmluvy, vypracovaný verejným obstarávateľom a podpísaný 

uchádzačom; Kúpna zmluva zohľadňuje všetky podmienky a požiadavky verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v tejto výzve na predloženie cenovej ponuky podľa 
vzoru uvedeného v Prílohe č. 4. – Kúpna zmluva 

 
 Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá opisu 
predmetu zákazky - nákup nového HW a SW a uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný  obstarávateľ  overí  splnenie  podmienok  účasti  náhľadom  
do registra na www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo do zoznamu hospodárskych subjektov a registra 
osôb so zákazom, ktorý je vedený Úradom  pre  verejné  obstarávanie. V prípade  pochybností  je 
uchádzač povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok dokladom 
podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. 
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Ak uchádzač v ponuke nepredloží všetky doklady a dokumenty požadované obstarávateľom v tejto 
Výzve, jeho ponuka nebude ďalej hodnotená.  
 
Každá z vyššie uvedených častí ponuky (okrem dokladov a dokumentov, z povahy ktorých je zrejmé, že 
sú vyhotovené inou osobou ako je uchádzač) musí byť podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym 
zástupcom alebo iným písomne splnomocneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať za 
uchádzača v záväzkových vzťahoch tu opísaných na základe písomného splnomocnenia. V prípade ak 
ponuku podpisuje splnomocnený zástupca uchádzača, je potrebné, aby súčasťou ponuky bolo aj toto 
písomné splnomocnenie. 
 

18. Subdodávka 
Úspešný uchádzač nie je oprávnený zákazku zadať tretej osobe – subdodávateľovi. 

 
 
19. Doplňujúce informácie 

1. V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť 
informácie uvedené v zadávaní zákazky. 
2. Verejný obstarávateľ požaduje dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar. Záručná lehota je 
minimálne 24 mesiacov.  
3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby faktúra za dodanie tovaru bola vystavená s 30 dňovou 
lehotou splatnosti od dodania tovaru. Vo faktúre je potrebné uviesť jednotkové ceny za jednotlivé 
položky zákazky. Jednotková cena bude uvedená v postupnosti cena bez DPH, suma DPH a cena 
s DPH.  
4. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavkové platby. 
5. Verejný obstarávateľ pri dodávke tovaru, tovar skontroluje a v prípade dodávky iného tovaru 
tento tovar neprevezme. 
6. Zostava nemôže byť vyskladaná uchádzačom, musí sa jednať o hotové pracovné stanice od 
jedného výrobcu. 
7. Uchádzač zabezpečí inštaláciu, a predvedie funkčnosť tovaru – formou výstupného protokolu 
z testu. 
8. Cena predmetu zákazky musí  zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené 
v súvislosti s plnením predmetu zákazky 
9. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené. 
10. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
11. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne 
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil 
druhý alebo tretí v poradí. 
12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne 
zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová ponuka 
uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky alebo ak všetky ponuky 
prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 
13. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet 
zákazky. 
14. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu 
zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie 
zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. 
15. Miesto dodania predmetu zákazky je Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava. 
16. V prípade potreby alebo uplatnenia revíznych postupov proti postupu verejného obstarávateľa 
zo strany záujemcov/uchádzačov môže dôjsť k predĺženiu stanovenej lehoty viazanosti ponúk. 
Verejný obstarávateľ upovedomí záujemcov/uchádzačov o predpokladanom predĺžení lehoty 
viazanosti ponúk. 
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20. Komunikácia a vysvetľovanie 
1. Komunikácia, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a 
záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade s § 20 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
2. V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve môže ktorýkoľvek zo záujemcov v 
stanovenej lehote požiadať o ich vysvetlenie. Poskytovanie informácií medzi verejným 
obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať výlučne 
elektronickou formou. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia výzvy, inej sprievodnej 
dokumentácie a/alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 
predkladanie ponúk, môže záujemca požiadať písomne v termíne do 26.10.2020 do 09:00 hod. 
priamo  u kontaktnej osoby. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
č.1 - Technická špecifikácia 
č.2 - Návrh na plnenie kritérií 
č.3 - Vyhlásenie uchádzača 
č.4 - Kúpna zmluva 


