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Inovujeme a vzdelávame pre prax - Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 (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 (ďalej len „zákon“) 

 
 

 
 
 
Stredná priemyselná škola technická v Bardejove, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) 
písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky 
pre projekt na dodávku tovarov „Inovujeme a vzdelávame pre prax - Zariadenie/vybavenie 
a didaktické prostriedky“. 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov verejného obstarávateľa: Stredná priemyselná škola technická 
Adresa sídla/miesta podnikania: Komenského 5, 085 42 Bardejov 
IČO:      00161705 
DIČ:     2020508820 
Typ verejného obstarávateľa:  § 7 ods. 1) písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. 
Kontaktná osoba:    Ing. Jaroslav Bujda, štatutárny zástupca 
tel. č.:      +421 901714603 
e-mail:     bujda@spsbj.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://www.spsbj.sk/ 
 
Kontaktná osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Július FEDÁŠ 
Adresa:   HydroVolt Energy, s.r.o., Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov 
Telefón:                0940892989  
E-mail:                   hvenergy@hotmail.com 

 
2. Názov zákazky: 

Inovujeme a vzdelávame pre prax - Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky 
 

3. Druh zákazky: 
Zákazka na dodanie tovaru 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 
50 609,- EUR bez DPH 
 

Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej 
výpočtu vyjadrených v ust. § 5 a §6 zákona o verejnom obstarávaní. 

Financovanie predmetu zákazky bude po odovzdaní diela na základe faktúry. 
 

5. Opis predmetu zákazky: 

https://www.spsbj.sk/
mailto:hvenergy@hotmail.com
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Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výpočtovej techniky, sieťových 
komponentov a softwaru v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 
(Výkaz výmer) tejto výzvy a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou 
zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky 
(doprava predmetu obstarávania na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace 
náklady uchádzača v zmysle Prílohy č. 2 tejto výzvy). 

 
Odôvodnenie použitia konkrétnej značky a typu výrobku: 

Pri položkách 29 až  34 Výkazu výmer v Prílohe č.2 tejto výzvy Verejný 
obstarávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky na konkrétne značky a typy 
výrobkov. Je to z dôvodu, že Verejný obstarávateľ je súčasťou siete tzv. Cisco 
Networking Academy a pri študijnom odbore Informačné a sieťové technológie 
(https://www.spsbj.sk/skola/studijne-odbory/informacne-a-sietove-technologie) 
musí prebiehať výučba na konkrétnych zariadeniach. Tieto zariadenia nie sú určené na 
tvorbu siete na škole, ale ako učebné pomôcky pri výučbovom procese.  

V prípade, že uchádzač vie dodať ekvivalentný produkt, ktorý by spĺňal 
požiadavky na výučbový proces a plnú kompatibilitu ponúkaných tovarov s 
požadovanými, Verejný obstarávateľ bude cenovú ponuku akceptovať.  

 
Pri ostatných položkách je predmet zákazky v celom rozsahu opísaný tak, aby 

bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo 
rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho 
výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným 
produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný 
produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, 
prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 
zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, 
príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky 
v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

Všetky dodané zariadenia musia byť nové a nepoužité a nesmú na nich viaznuť 
práva tretích strán. 

 
Verejný obstarávateľ ďalej požaduje (ako súčasť predmetu zákazky): 
1. Dodanie predmetu zákazky do sídla verejného obstarávateľa. 
2. Uvedenie predmetu zákazky do prevádzky. 
3. Dokumentáciu pre prevádzkovanie dodaných zariadení v slovenskom alebo českom 
jazyku. 
 

6. Miesto uskutočnenia/dodania predmetu zákazky: 
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, 085 42 Bardejov 
 

7. Spôsob určenia ceny: 
a. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. 

https://www.spsbj.sk/skola/studijne-odbory/informacne-a-sietove-technologie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/
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b. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne 
daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek 
iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných 
strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách 
s presnosťou na dve desatinné miesta. 

c. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie: 

• Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 

• Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 

• Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH. 
d. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, 

upozorní označením „Nie som platcom DPH“. 
 

8. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy:  
Obdobie: termín dodania predmetu zákazky 2 mesiace od účinnosti Kúpnej zmluvy 
podľa bodu 24. d) tejto výzvy. 
 

9. Spoločný slovník obstarávania: 

Hlavný slovník:  30200000-1  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál 
Doplňujúce predmety:  30213000-5  Osobné počítače  

30232100-5  Tlačiarne a zapisovače  
    48310000-4  Softvérový balík na vytváranie dokumentov 

 

10. Rozdelenie na časti:  
Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
 

11. Variantné riešenie: 
Neumožňuje sa. 
 

12. Lehota viazanosti ponúk:  
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 
až do uplynutia lehoty  viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je 31.03.2021. 
 

13. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: 
Súčasťou výzvy, bez úhrady 
 

14. Požadované zábezpeky a záruky:  
Nepožadujú sa 
 

15. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ 

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a vlastných zdrojov verejného 
obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi 
bezhotovostným platobným stykom.  
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Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením 
ponuky znáša uchádzač. 

16. Podmienky účasti:  
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti 
týkajúce sa osobného postavenia  

• Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky.  
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí 
verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

• Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto 
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné 
obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania 
ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

 
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti  
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v 
súlade s platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet 
zákazky, ktorý sa obstaráva. 

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH  

Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií vrátane vyplnenej Cenovej tabuľky 
uvedený v Prílohe č.1 a Prílohe č. 2 tejto výzvy. 
Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku 
aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva 
uvedeného v zozname položiek. 
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu 
cenu za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni 
uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky 
v EUR vrátane DPH, atď.  

18. Miesto a spôsob predloženia ponúk  

Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.  

• Ponuka predložená v elektronickej podobe:  
Ponuka je doručená na emailovú adresu: hvenergy@hotmail.com. 
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – IKT Priemyslovka BJ“  
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom 
predložená vyplnená   Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3 všetky podpísané 
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uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na 
konanie za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na 
predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.  
Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej osoby 
verejného obstarávateľa je max. 20 MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť 
odosielanej pošty presahuje tento limit, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom 
rozdeliť ponuku do viacerých emailov a na túto skutočnosť verejného obstarávateľa 
vhodným spôsobom upozorniť (napr. do predmetu emailu uchádzač uvedie: 1. časť 
cenovej ponuky - „IKT Priemyslovka BJ“, 2. časť cenovej ponuky - „IKT Priemyslovka 
BJ“ a atď..   

 

• Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:  
HydroVolt Energy, s.r.o., Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov  
Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – „IKT 
Priemyslovka BJ“  
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač 
(názov, sídlo, adresa).  
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená 
vyplnená Príloha č. 1, Príloha č. 2 a Príloha č. 3 všetky podpísané uchádzačom alebo 
štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za 
uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu 
verejného obstarávateľa. 

19. Lehota/termín na predkladanie ponúk: 

14.10.2020 do 08:30 
 
Ak uchádzač predkladá ponuku v písomnej podobe predloží ju v uzavretom obale 
v termíne predkladania ponúk, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky. 

20. Lehota a miesto otvárania ponúk: 

14.10.2020 o 13:30 na adrese:  HydroVolt Energy, s.r.o. 
     Kutuzovova 58 
     085 01 Bardejov 

21. Postup pri otváraní ponúk: 

Otváranie ponúk je neverejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk 
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na 
otváraní ponúk sa uchádzač preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu 
uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže 
preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a 
splnomocnením na zastupovanie. 

22. Pokyny na zostavenie ponuky/obsah ponuky: 
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Uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na 
trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu, ktorá predložila 
ponuku. 

Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke: 
- vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií Príloha č. 1 tejto výzvy, 
- vyplnený a podpísaný položkovitý rozpočet Príloha č. 2 tejto výzvy, 
- vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných 

údajov Príloha č. 3 tejto výzvy, 
Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa bodu 21. tejto výzvy a 
nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho 
ponuka hodnotená.  

23. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  je slovenský jazyk.  

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad do štátneho jazyka. 

24. Ďalšie informácie 

a. Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto 
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené 
osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný 
úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) 
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho 
dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) 
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

b. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 
zmluvného vzťahu  s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k 
plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným 
uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany 
Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade MŠVVaŠ 
SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

c. Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom 
písomnou alebo elektronickou formou. 

d. Kúpna zmluva s víťazným uchádzačom bude podpísaná v lehote viazanosti 
ponúk. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Kúpnej 
zmluvy. Zmluva bude uzatvorená s odkladacou podmienkou nadobudnutia 
účinnosti, ktorá uplynie dňom schválenia verejného obstarávania zo strany 
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.  
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e. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a iba na celý predmet zákazky. 
Predmet zákazky nie je možné  rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom 
istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov,  ktorá 
predkladá ponuku. 

f. Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v 
zmysle tejto výzvy. 

g. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné 
vysvetlenie ponúk. 

h. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 
ponúk, ak nebudú zodpovedať  finančným možnostiam verejného 
obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky budú v rozpore s  
požiadavkami verejného obstarávateľa. 

i. Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania 
zákazky, upovedomí o tom všetkých  uchádzačov s uvedením dôvodu a 
oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet  
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 
požiadavkám v tejto Výzve,  

• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie 
vyhlásené. 

j. Proti rozhodnutiu verejného  obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho 
uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v 
zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

k. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje 
bezvýhradne všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré 
stanovil v tejto výzve na predkladanie ponúk. 

l. Typ zmluvy: Kúpna zmluva podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

m. Návrh Kúpnej zmluvy predloží na vyzvanie úspešný uchádzač. V kúpnej 
zmluve musí úspešný uchádzač zohľadniť všetky podmienky tejto výzvy. 

 
Bardejov,  05.10.2020 
 
S pozdravom         

Ing. Jaroslav Bujda 
              Štatutárny zástupca  
  
Prílohy: 

1. Príloha č.1 - Identifikačné údaje uchádzača / Ponukový list v doc formáte  
2. Príloha č.2 - Výkaz výmer v xls formáte  
3. Príloha č.3 - Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov 

 


