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Výzva na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „Výzva“) 

 

V súlade s ustanovením § 117 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky, a to 

v súlade s podmienkami tak ako je nižšie uvedené.      

 

1. IDENTIFIKÁCIA: 

Názov organizácie: Stredná priemyselná škola dopravná 

Sídlo:   Študentská 23, 917 45 Trnava 

Zastúpená:  Ing. Peter Papík – riaditeľ školy 

IČO:  00491861 

DIČ:  2021175981 

Tel:   +421335521161  

e-mail:  spsdtt@stonline.sk 

(ďalej aj „verejný obstarávateľ“)   

 

2. PREDMET OBSTARÁVANIA: PC ZOSTAVY a  DLP PROJEKTORY 

2.1  Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka,  

prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

30213000-5  Osobné počítače 

30231000-7  Počítačové monitory a konzoly 

30237410-6  Počítačová myš 

30237460-1  Počítačové klávesnice 

48000000-8  Softvérové balíky a informačné systémy 

38652120-7  Videoprojektory 

2.2 Predmet zákazka je rozdelený na 3 časti: 

 2.2.1 PC zostava – žiaci 

 2.2.2 PC zostava – učiteľ 

 2.2.3 DLP Projektor 

2.3 Uchádzači môžu predložiť cenovú ponuku na jednu časť alebo viac častí predmetu zákazky. 

3. MIESTO PLNENIA A TERMÍN  DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

3.1 Miesto plnenia: Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 917 Trnava   

3.2   Predpokladaná lehota trvania zmluvného vzťahu je dva (2) mesiace. 

4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program: 

302000-Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os: 302020-2. Ľahší prístup 

k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,   formou bezhotovostného platobného styku. 

Predpokladaná hodnota zákazky je 20.912,85 (slovom: dvadsaťtisícdeväťstodvanásť euro 85 

centov) EUR bez DPH a 25.103,20 (slovom: dvadsaťpäťtisícjednostotri euro 20 centov) EUR 

s DPH. Z toho na: 

4.1 PC ZOSTAVA - žiak 17.911,70 (slovom: sedemnásťtisícdeväťstojedenásť euro 70 centov) EUR 

bez DPH a 21.500,93 (slovom: dvadsaťjedentisícpäťsto euro 93 centov) EUR s DPH. 

4.2 PC ZOSTAVA - učiteľ 979,50 (slovom: deväťstosedemdesiatdeväť euro 50 centov) EUR bez 

DPH a 1 175,60 (slovom: jedentisícjednostosedemdesiatpäť euro 60 centov) EUR s DPH. 

4.3 DLP PROJEKTORY 2 021,65 (slovom:dvetisícdvadsaťjeden euro 65 centov) EUR bez DPH 

a 2 426,67 (slovom: dvetisícštyristodvadsaťšesť euro 67 centov) EUR s DPH 
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5. VYSVETĽOVANIE, KOMUNIKÁCIA 

5.1  V prípade nejasností alebo potreby objasnenia informácií  uvedených v tejto Výzve alebo inej 

sprievodnej dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie 

cenových ponúk, môže ktorýkoľvek z vyzvaných záujemcov požiadať o ich vysvetlenie 

priamo u zodpovednej osoby na adrese:  

 Stredná priemyselná škola dopravná 

 Študentská 23 

 917 45 Trnava 

 

 Kontaktná osoba: Ing. Peter Papík 

 telefón: +421911039607  

 e-mail:   peterpapik.spsdtt@gmail.com  

5.2  Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa neuplatňuje. 

5.3  Prípadnú žiadosť o vysvetlenie  údajov uvedených v tejto Výzve alebo sprievodnej 

dokumentácie vyzývateľ odporúča doručiť do  troch pracovných dní pred predkladaním 

ponúk  do 11.00 h.  

5.4  Poskytovanie vysvetlení  a komunikácia („ďalej len „komunikácia“) medzi verejným 

obstarávateľom a vyzvanými záujemcami navzájom sa bude uskutočňovať v štátnom 

(slovenskom) jazyku, elektronicky, e-mailom.   

6.   VYHOTOVENIE PONUKY 

6.1  Cenová ponuka a ďalšie doklady musia byť vyhotovené v písomnej forme, ktorá zabezpečí 

trvalé zachytenie jej obsahu,  musia byť vyhotovené nezmazateľným atramentom rukopisom, 

písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah 

je pre fyzickú osobu čitateľný.  

6.1.1 Cenová ponuka a ďalšie doklady musia byť predložené v štátnom jazyku, t. j. v  

slovenskom jazyku. Cenová ponuka musí byť potvrdená uchádzačom (podpisom a 

pečiatkou v prípade, ak je povinný používať pečiatku) s uvedením dátumu 

vyhotovenia..  

6.1.2 Ak bude predložená cenová ponuka v inej mene ako EUR verejný obstarávateľ takúto 

cenovú ponuku prepočíta na EUR kurzom Národnej banky Slovenska  platným v deň 

predkladania ponúk cenovej ponuky v zahraničnej mene vyzvaným záujemcom a 

prepočet potvrdí svojim podpisom. 

6.2  Uchádzač predloží cenovú ponuku a ďalšie doklady (podľa bodu 7 tejto Výzvy)  v listinnej 

podobe (jedenkrát). 

6.3   Verejný obstarávateľ odporúča aby všetky strany originálu cenovej ponuky a ďalších 

dokladov boli parafované oprávnenou osobou vyzvaného záujemcu, všetky strany cenovej 

ponuky a ďalších dokladov očíslované arabskými číslicami vzostupne a aby bola cenová 

ponuka a ďalšie doklady zviazané vcelku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí 

(napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením, ktorý je 

zabezpečený páskou a opatrený pečiatkou uchádzača, rýchloviazač doplnený špagátovým 

spojením, ktorý je zabezpečený páskou a opatrený pečiatkou vyzvaného hospodárskeho 

subjektu). 

7. OBSAH CENOVEJ PONUKY A ĎALŠIE DOKLADY  

7.1  Doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. že záujemca je 

oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.  

7.2  Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j., že 

záujemca nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

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

pobytu, vzor čestného prehlásenia Príloha č. 4 tejto Výzvy 
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7.3  Cenová ponuka vypracovaná podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy, potvrdená hospodárskym 

subjektom (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je povinný používať pečiatku) s uvedením 

dátumu vyhotovenia.  

7.4    Vyplnenú a podpísanú Kúpnu zmluvu  (ďalej aj „zmluva“)  Príloha č. 2 Výzvy. 

V zmluve uchádzač vyplní: 

7.4.1 Preambula zmluvná strana „Predávajúci“. 

7.4.2 Prílohu č. 1 Zmluvy. 

7.4.3 Prílohu č. 3a, ktorá bude obsahovať skutočné parametre a ktoré budú minimálne podľa 

technických požiadaviek Výzvy.   

7.4.4 Prílohu č. 3b, ktorá bude obsahovať skutočné parametre a ktoré budú minimálne podľa 

technických požiadaviek Výzvy.   

7.4.5 Prílohu č. 3c, ktorá bude obsahovať skutočné parametre a ktoré budú minimálne podľa 

technických požiadaviek Výzvy.   

V prípade, ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 

Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva 

doklad uvedený v bode 7.1  tejto Výzvy alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich 

nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu. 

Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo 

územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť 

vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou 

alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu vyzvaného dodávateľa. 

Ak ponuku predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 

predložiť doklady, uvedené v bodoch 7.1 až 7.4 v rodnom jazyku a súčasne predložiť 

preklad takýchto dokladov do štátneho  jazyka (slovenského jazyka), okrem dokladov 

predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 

preklad v štátnom jazyku. 

8. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmetom zákazky je:  

8.1 Dodanie a inštalácia 47 ks PC zostáv pre žiakov uvedených v Prílohe č. 3a Výzvy do 

špecializovaných učební školy.  

8.2 Dodanie a inštalácia 2 ks PC zostáv uvedených v Prílohe č. 3b Výzvy do špecializovaných 

učební školy.  

8.3 Dodanie 5 ks DLP projektorov uvedených v Prílohe č. 3c Výzvy. 

 

9. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA  

9.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk, t. j. dodávku a inštaláciu je najnižšia cena s 

DPH. Cenové ponuky (Príloha č. 1 Výzvy) sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny s DPH 

za predmet zákazky. Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

9.2 Úspešným uchádzačom bude ten, ktorý predložil všetky doklady požadované verejným 

obstarávateľom uvedené v bode 7. tejto Výzvy a ktorého cenová ponuka bude obsahovať 

najnižšiu celkovú cenu s DPH za dodanie predmetu zákazky.  

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 

 

10. PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY A POŽADOVANÝCH DOKLADOV 

10.1       Ponuky uchádzačov je potrebné v uzavretom obale doručiť na adresu: 
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 Názov:            Stredná priemyselná škola dopravná 

 Obec (mesto): Trnava         PSČ:  917 45 

 Ulica:              Študentská 23 

 S uvedením: 

10.1.1    Identifikačných údajov uchádzača a   

10.1.2    hesla: „PC zostavy a DLP projektory“    

 Lehota na predkladanie cenových ponúk a požadovaných dokladov uplynie dňa  14. júla 

2020 o 14.00 h 

10.2 Cenové ponuky uchádzačov, predložené po uplynutí lehoty na predkladanie cenových 

ponúk, sa vrátia  uchádzačovi neotvorené. 

 

11. VYHODNOTENIE PONÚK  

11.1 Vyhodnotenie  cenových ponúk a požadovaných dokladov  sa vykoná v sídle verejného 

obstarávateľa dňa 14. júla 2020 o 15.30 h na adrese podľa bodu 1. tejto Výzvy. 

Otváranie ponúk je neverejné. 

11.2 Verejný obstarávateľ po preverení neporušenosti ponúk, prečíta identifikačné údaje 

uchádzača  a jeho cenovú ponuku. 

11.3 Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom 

mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou s DPH. 

11.4 Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých cenové ponuky a 

požadované doklady sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému 

uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému 

uchádzačovi oznámi, že neuspel. 

 

12. ĎALŠIE INFORMÁCIE:  
 

12.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky a požadovaných 

dokladov znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného 

obstarávateľa.  

12.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových 

ponúk a to v prípade ak  nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jeden uchádzač 

nepredloží všetky požadované doklady a ani jedna z predložených ponúk nebude 

zodpovedať určeným požiadavkám alebo ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa zverejnila 

táto Výzva . Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu aj v prípade, že 

príslušný kontrolný orgán zistí porušenie princípov a postupov verejného obstarávania 

definovaných právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie. 

12.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom ak u neho existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

V Trnave: 1. júla 2020 

         

        Ing. Peter   P a p í k     

                          riaditeľ školy  

 

Prílohy: 

- Príloha č. 1    Cenová ponuka  

- Príloha č. 2    Kúpna zmluva 

- Príloha č. 3a  Opis predmetu zákazky - PC zostava žiaci 

- Príloha č. 3b  Opis predmetu zákazky - PC zostava učitelia 
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- Príloha č. 3c  Opis predmetu zákazky – DLP Projektory 

- Príloha č. 4  Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona č. 343/2015 o VO 

 


