Výzva na predloženie ponuky
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“) v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 14
Spojená škola, Medvedzie 133/1, 02744 Tvrdošín, ako verejný obstarávateľ na predmet zákazky s nízkou
hodnotou pod názvom „Digitálnymi technológiami v škole do praxe - IKT vybavenie“, Vás žiada
o 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“).
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona:
Názov verejného obstarávateľa:

Spojená škola

Sídlo:

Medvedzie 133/1, 02744 Tvrdošín

Štatutárny zástupca:

Ing. Ľudmila Uhlíková - riaditeľka školy

IČO:

00161519

IČ DPH:

neplatca DPH

Tel. kontakt:

+ 421 948 086 062

E-mail:

riaditel@sstv.sk

Internetová adresa:

http://www.sstv.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:

Mgr. Eva Čapkovičová
0907 624 786
eva.capkovic@gmail.com

Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu:„Digitálnymi technológiami v škole do praxe“
Operačný program: Ľudské zdroje
Sprostredkovateľský orgán: Európsky sociálny fond
kód Výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01
Prioritná os: Vzdelávanie
Investičná priorita: 1.2 Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej
prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného
vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností,
úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov
duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce
odkaz na zverejnenú Zmluvu o poskytnutí NFP: https://www.crz.gov.sk/4942544/
Názov zmluvy v CRZ: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/65/2020
Číslo zmluvy v CRZ: 0460/2020

2. Predmet zákazky:
2.1 Názov zákazky: „Digitálnymi technológiami v škole do praxe - IKT vybavenie“
2.2 Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru.
2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník:
30200000-1
Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplnkový slovník:
60000000-8
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 28 540,25 eur bez DPH
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie materiálovo-technického vybavenia počítačových učební
v priestoroch sídla verejného obstarávateľa a to dodaním nového, nepoužitého tovaru - IKT vybavenia,
ktoré je nevyhnutné na naplnenie stanovených cieľov projektu, a to v rozsahu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Notebook
Osobný PC
LCD Monitor
Interaktívna obrazovka
Projektor
Držiak
IoT Kit
Raspberry Pi Starter Kit
Raspberry PI 4 MODEL B 4GB

- 11 ks
- 20 ks
- 20 ks
- 1 ks
- 1 ks
- 1 ks
- 15 ks
- 15ks
- 15ks

Podrobný opis a technická špecifikácia, sú uvedené v Prílohe č. 2 (3. stl.) tejto výzvy. Predmet zákazky
zahŕňa aj súvisiace služby, t.j. dodanie a vyloženie na miesto určenia. Súčasťou dodávky predmetu
obstarávania budú všetky potrebné záručné listy a návody na používanie a údržbu v slovenskom,
alebo českom jazyku, zaškolenie na obsluhu.
Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný, definuje minimálne
požiadavky verejného obstarávateľa.
V prípade, že sa v Prílohe č. 2 technické parametre a opis odvolávajú na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný
obstarávateľ akceptuje aj ponuku s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami.
4. Typ zmluvného vzťahu, ktorý bude výsledkom verejného obstarávania:
4.1 Výsledkom verejného obstarávania bude vystavanie objednávky.
4.2 Objednávka bude účinná po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde
k schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP. V prípade
negatívneho výsledku kontroly ma Objednávateľ právo odstúpiť od objednávky bez udania iného
dôvodu a Predávajúci s takýmto odstúpením súhlasí.
5. Financovanie predmetu zákazky:
5.1 Predmet zákazky bude financovaný z nenávratných finančných príspevkov v rámci programu OP
Ľudské zdroje (kód výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01), štátneho rozpočtu a z rozpočtových
prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky
na plnenie zmluvy.
5.2 Platba za predmet zákazky sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených
faktúr. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa jej doručenia.
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6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto: Spojená škola, Medvedzie 133/1, 02744 Tvrdošín
Termín: dodanie do 30 dní od účinnosti objednávky
7. Lehota na predloženie ponuky a spôsob predloženia ponuky:
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňované prostredníctvom elektronickej komunikácie.
7.1 Lehota na predkladanie ponúk
29.03.2021 do 10:00 hod.
7.2 Spôsob predloženia ponúk
Ponuky je potrebné predložiť elektronicky vo forme e-mailovej správy s označením v predmete
e-mailovej správy „Výzva_SŠ Tvrdošín – IKT vybavenie“
na adresu : eva.capkovic@gmail.com
7.3 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
7.4 Všetky doklady predložené uchádzačom, musia byť podpísané uchádzačom alebo štatutárnym
orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne
oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na uvedenú mailovú adresu.
7.5 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom
jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka (uvedené neplatí
pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku).
8. Podmienky účasti
8.1 Uchádzač má oprávnenie poskytovať služby podľa §32 ods. 1 písm. e), (živnostenské oprávnenie
alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa
osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu,
v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie
požadovaného predmetu zákazky
8.2 Podľa § 32 ods. 1 písm. f) – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, t.j.
uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý
vedie Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa bodu 8.1 a 8.2 tejto výzvy, verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia:
9.1 Kritérium: Najnižšia cena v € spolu s DPH.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v eur s DPH za dodanie tovaru podľa
požiadaviek a rozsahu uvedených v tejto výzve. V prípade, že uchádzač nie je platca DPH,
uvedie to vo svojej ponuke.
9.2 Za úspešnú ponuku bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet
zákazky v EUR spolu s DPH. Ponúknutá cena úspešného uchádzača zahŕňa všetky jeho náklady
na dodanie predmetu zákazky.
10. Mena a ceny uvedené v ponuke
10.1 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.
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10.2 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.
10.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie:
Navrhovaná celková cena bez DPH,
Výška DPH v eur,
Navrhovaná celková cena vrátane DPH.
10.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní , resp. uvedie
vo svojej ponuke.
11. Vyhodnotenie ponúk
11.1 Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, vyhodnotí splnenie podmienok
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí, z hľadiska uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk.
11.2 Ponuky uchádzačov budú zoradené v zmysle uvedeného kritéria podľa výšky navrhnutej ceny
od najnižšej ceny po najvyššiu.
11.3 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, ktorý sa umiestnil na predbežnom prvom mieste z hľadiska
uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí z hľadiska uplatnenia kritérií
na vyhodnotenie ponúk.
11.4 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste
z hľadiska uplatnenia kritéria a zároveň splní podmienky účasti a požiadavky na predmet
zákazky.
11.5 Informácia z vyhodnotenia ponúk bude uchádzačom zaslaná elektronicky, oznámením
o neprijatí, resp. prijatí ponuky s odôvodnením.
12. Obsah ponuky
Súťažná ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
1. Identifikačné údaje uchádzača - obchodné meno, adresa sídla uchádzača, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné
telefónne číslo a emailovú adresu, pečiatku a podpis štatutárneho orgánu resp. osoby
oprávnenej konať za uchádzača - (uchádzač môže na predloženie použiť Prílohu č. 1 tejto
výzvy – podpísanú uchádzačom ako sken)
2. Formulár pre splnenie technickej špecifikácie na predmet zákazky – Príloha č. 2 s identifikačnými údajmi uchádzača a podpisom uchádzača – sken (uchádzač predloží Prílohu č.
2 ako informáciu o splnení špecifikácie predmetu zákazky pri všetkých požadovaných parametroch
ponúkaného tovaru)

3. Doklady podľa bodu 8 tejto výzvy - Uchádzač nie je povinný predkladať doklady
4. Návrh na plnenie kritérií, resp. cenovú ponuku (Príloha č. 3) - s identifikačnými údajmi
uchádzača a podpisom uchádzača – ako sken
5. Spôsob stanovenia celkovej ceny (Príloha č. 4) - s identifikačnými údajmi uchádzača
a podpisom uchádzača - sken,
6. Čestné vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 5) s identifikačnými údajmi uchádzača a podpisom
uchádzača – ako sken
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13. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2021
14. Vysvetlenie
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže záujemca
požiadať o ich vysvetlenie electronicky prostredníctvom e-mailu: eva.capkovic@gmail.com
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
16.1

Uchádzač nesmie byť v konflikte záujmov a nesmie mať nijaké spojenie na ostatných
uchádzačov zúčastnených v tomto zadávaní predmetnej zákazky.

16.2 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvný vzťah s uchádzačom, ak u neho existuje dôvod
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) a ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť
inými účinnými opatreniami.
16.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
16.4 Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa stanovených v tejto výzve a jej prílohách. Všetky výdavky spojené s prípravou,
predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi.
16.5 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného
sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
16.6 Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ využíva na finančné plnenie predmetu zmluvy z
nenávratných finančných príspevkov v rámci programu OP Ľudské zdroje (kód výzvy OPLZPO1/2019/DOP/1.2.1-01), úspešný uchádzač/dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly v
súlade so všeobecne zmluvnými podmienkami k Zmluve o NFP. Zmluva bude účinná po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného
obstarávania zo strany poskytovateľa NFP.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a. Poskytovateľ NFP 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
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
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.
16.7 Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ vyžadovať, aby úspešný uchádzač v zmluve
najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade
fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia,
v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia (s výnimkou dodávateľa tovarov) a predložil čestné vyhlásenie podpísané osobou
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oprávnenou konať za uchádzača, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento
subdodávateľ plniť.

Tvrdošín, 18.03.2021

..........................................................
Ing. Ľudmila Uhlíková
riaditeľka školy
Prílohy Výzvy:
č. 1 Identifikačné údaje uchádzača
č. 2 Formulár pre splnenie technickej špecifikácie na predmet zákazky
č. 3 Návrh na plnenie kritéria
č. 4 Spôsob stanovenia celkovej ceny
č. 5 Čestné vyhlásenie uchádzača
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