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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) 

 

„Obstaranie materiálno – technického vybavenia odborných učební“ 
 

1. Identifikácia Zadávateľa:  

Názov:   Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM –  

Magán Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola,  

Mostová  

Sídlo:    Orechová 53, 925 07 Mostová  

IČO:   11882115  

Štatutárny orgán:   Mgr. Renáta Berényiová   

E-mail:    ssoum@stonline.sk    

 

2. Kontaktné miesto a kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

Kontaktná osoba:   Ing. Alexandra Surovecová - manažér VO 

Adresa:   EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno 

E-mail:    surovecova@epicpartner.sk  

Telefón:   +421948 098 602  

  

3. Predmet obstarávania:  

Druh zákazky: Tovary 

Predmetom zákazky je obstaranie materiálno – technického vybavenia odborných učební. 

CPV kódy: 

o 30213300-8 Stolový počítač 

o 30213100-6 Prenosné počítače 

o 38652120-7 Videoprojektory 

o 38651600-9 Digitálne fotoaparáty 

o 38651100-4 Objektívy do fotografických prístrojov 

o 48100000-9 Softvérový balík pre konkrétne odvetvie 

 

Presný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 v návrhu Kúpnej zmluvy! 

 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Kúpna zmluva – návrh zmluvy tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy. 

 

5. Zdroj finančných prostriedkov: 

Zákazka bude spolufinancovaná zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného 

programu. 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu nasledovne: 

      37 241,65 Eur bez DPH 
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7. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM – Magán Kereskedelmi és 

Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Mostová 

Orechová 53, 925 07 Mostová 

 

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  

Predávajúci dodá Predmet kúpy Kupujúcemu v lehote do 2 mesiacov od doručenia 

jednostrannej písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. 

 

9. Lehota na predloženie ponuky:  

16.10.2020 do 16:00 hod. 

 

10. Miesto predloženia / doručenia ponuky:  

EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno 

 

11. Spôsob predloženia ponuky:  

Pod cenovou ponukou zadávateľ myslí predloženie nasledujúcich povinných dokladov: 

• Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní 

• Príloha č. 2 - Návrh Kúpnej zmluvy  

 

Uchádzač predkladá návrh kúpnej zmluvy vrátane všetkých príloh! 

 

Cenové ponuky musia byť potvrdené (podpis + pečiatka) oprávnenou osobou (štatutár 

alebo splnomocnená osoba + splnomocnenie) hospodárskeho subjektu.  

 

11.1 V prípade fyzicky predloženej ponuky musia byť doklady a dokumenty predložené ako 

originály alebo úradne overené fotokópie a ponuka musí byť predložená v zalepenej 

obálke, na ktorej majú byť uvedené nasledovné údaje: 

- identifikačné údaje uchádzača, 

- identifikácia žiadateľa / prijímateľa, 

- názov obstarávania.  

 

11.2 V prípade elektronicky predloženej ponuky uchádzač predkladá všetky doklady 

a dokumenty ako naskenované, ideálne do formátu PDF v takom rozlíšení a kvalite, aby 

dané súbory boli čitateľné.  

Prijímateľ si vyhradzuje právo vyzvať uchádzača o opätovné predloženie dokladov 

elektronicky, ak sú tieto naskenované dokumenty nečitateľné alebo poškodené. V tomto 

prípade bude uchádzač vyzvaný na predloženie naskenovaných dokladov vo väčšom 

rozlíšení a/alebo v lepšej kvalite (napr. vyššie DPI a pod.), vo farebnom prevedení (ak 

doklad bol naskenovaný čiernobiele alebo v odtieňoch sivej) a pod., aby bol daný doklad 

čitateľný a informácie a údaje v ňom jednoznačne identifikovateľné.  

Predložené dokumenty a doklady musia zodpovedať pôvodnému dokladu tak, aby 

Prijímateľ mohol verne posúdiť splnenie podmienok účasti, požiadaviek na predmet 

zákazky a požiadaviek na ponuku. 
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Ekvivalentné riešenie - V prípade ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho 

výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, 

obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál 

(ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:  

• ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,  

• uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k rozpočtu „Zoznam ponúkaných 

ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým 

ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické 

parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri 

hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je 

alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov. 

 

Variantné riešenie - neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj 

variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, 

akoby nebolo predložené. Ak súčasťou ponuky bude viac riešení a nebude zrejmé, ktoré riešenie 

je základná ponuka a ktoré je variantné riešenie, takáto ponuka bude zo súťaže vylúčená. 

 

12. Spôsob hodnotenia ponúk:  

• Splnenie podmienok účasti bude vyhodnocovať Zadávateľ podľa § 40 ZVO (jednotlivé 

ustanovenia sa budú aplikovať primerane a s ohľadom na rozsah a zložitosť predmetnej 

zákazky). 

• Splnenie požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie ponúk (návrhov na plnenie 

kritéria) sa uskutoční podľa § 53 ZVO (jednotlivé ustanovenia sa budú aplikovať primerane 

a s ohľadom na rozsah a zložitosť predmetnej zákazky).   

• Ponuky sa vyhodnocujú podľa § 44 ZVO ods. 3 písm. c) najnižšej ceny. 

• Do vyhodnotenia ponúk podľa § 53 ZVO budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili 

podmienky účasti podľa bodu 12. tejto výzvy. 

• Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky a pri 

uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH. 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

• Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia celková cena za jednotlivé časti zákazky 

v EUR s DPH. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého Celková cena v EUR 

bez DPH na daný logický celok bude najnižšia, t.j. vo vyhodnotení ponúk sa umiestní na 

prvom mieste a zároveň splní podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Táto 

ponuka bude identifikovaná ako úspešná. Ostatné ponuky, ktorých Celková cena v EUR bez 

DPH bude vyššia ako Celková cena úspešného uchádzača na daný logický celok, t.j. vo 

vyhodnotení ponúk sa neumiestnili na prvom mieste, budú identifikované ako neúspešné. 

• Poradie uchádzačov bude stanovené vo vyhodnotení ponúk nasledovne: na prvom mieste 

sa umiestni úspešný uchádzač. Poradie ostatných uchádzačov s neúspešnými ponukami bude 

zoradené podľa Celkovej ceny na daný logický celok od najnižšej po najvyššiu hodnotu. 
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• Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v 

menovej jednotke EURO a stanovené podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Zmluvné ceny nesmú byť viazané na inú menu alebo parameter. 

• Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, ako aj 

všetky ostatné ceny ako celkovú konečnú cenu. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou 

pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 

• Všetky ceny sa pre účely vyhodnocovania ponúk zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta! 

• Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok 

vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov na každý logický celok samostatne. 

Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že Zadávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne 

ostatným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli, s uvedením dôvodu neprijatia 

ich ponuky a identifikácie úspešného uchádzača, ako aj informácie o charakteristikách a 

výhodách jeho ponuky. 

 

14. Podmienky účasti:  

Verejný obstarávateľ uplatňuje § 117 ods. 5 ZVO: “…verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť 

zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo 

ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 tým nie 

je dotknuté”. 

• Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), t.j.  oprávnenosť dodávať predmet 

zákazky oslovených  dodávateľov, si bude Zadávateľ overovať prostredníctvom verejne 

dostupných zdrojov: www.orsr.sk, www.zrsr.sk a pod. = uchádzač nepredkladá žiaden 

doklad! 

• Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) a dôvody na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. f) bude overovať verejný obstarávateľ = uchádzač nepredkladá žiaden 

doklad!  

 

15. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:  

Otváranie a vyhodnotenie ponúk uskutoční verejný obstarávateľ v súlade so zákonom 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v súlade s touto výzvou.  

Otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné!  

O výsledku verejného obstarávania budeme informovať každého uchádzača písomne. 

 

16. Lehota viazanosti ponúk:  

12 mesiacov od predloženia cenovej ponuky uchádzačom. 

 

 

V Komárne, dňa 30.9.2020 

 

 

Ing. Alexandra Surovecová v. r. 

  Manažér VO 

  

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/

