Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice
Kontakt: 0911 169 317, email: gabsturova@szske.sk, kont.osoba: Ing. Anna Gabštúrová

Spis č.: 02-11/2021

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 (ďalej len „zákon“)
zákazka s nízkou hodnotou s názvom
„Nákup počítačov a monitorov“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa:
Stredná zdravotnícka škola
Adresa sídla/miesta podnikania:
Moyzesova 17, 041 76 Košice
IČO:
00606766
Tel.kontakt:
055/ 622 11 89
e-mail:
skola@szske.sk
Internetová stránka:
www.szske.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Ing. Anna Gabštúrová, tel: 0911 169 317
Pracovný kontakt pre vysvetlenie výzvy na predloženie ponuky:
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Lenčák, 055/ 622 11 89
2. Názov zákazky
„Nákup počítačov a monitorov“
3. Druh zákazky
Zákazka na dodanie tovarov.
4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 27 978 € (33 574 € s DPH)
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): CPV kód:
30213300-8 Stolový počítač
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly
6. Miesto dodanie: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice
7. Obhliadka miesta dodania: nevyžaduje sa
8. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky stolových počítačov a monitorov podľa
uvedenej špecifikácie v prílohe č. 1 tejto výzvy a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky
(doprava predmetu zákazky na miesto dodania, montáž, balné a všetky ostatné súvisiace
náklady uchádzača v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy).
V prípade, že na základe fyzickej kontroly pri preberaní tovaru zistí objednávateľ zrejmé vady
tovaru, resp. jeho nesúlad s objednávkou, objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar
alebo jeho časť. Túto skutočnosť vyznačí na dodacom liste a vadný tovar vráti dodávateľovi.
Dodávateľ je povinný na vlastné náklady odstrániť zrejmé vady tovaru, resp. ho vymeniť.

www.szske.sk/1

Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 041 76 Košice
Kontakt: 0911 169 317, email: gabsturova@szske.sk, kont.osoba: Ing. Anna Gabštúrová

9. Spôsob určenia ceny:
9.1.
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.
9.2.
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.
9.3.
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.
9.4
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH,
upozorní označením „Nie som platcom DPH“.
9.5.
Cena za jednotlivé položky predmetu zákazky nesmie presiahnuť sumu
1.699€ s DPH.
10. Výsledok verejného obstarávania
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva. Uchádzač je svojou ponukou
viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty stanovenej
verejným obstarávateľom t. j. 2 mesiace.
11. Požadovaná lehota na dodanie: do 16.12.2021.
12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu
školy.
Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný verejným obstarávateľom
formou bezhotovostného platobného styku bez preddavku. Úhrada sa bude realizovať na
základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní na základe priložených a potvrdených dodacích
listov (preberacieho protokolu).
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia
podľa čiastkovej objednávky a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná
cena bude vyjadrená v EUR.
13. Podmienky účasti
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce
sa osobného postavenia
13.1 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 službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky v súlade s
prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom
registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
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13.2 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.
13.3 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).
14. 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.
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie
ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu
ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú
hospodársku súťaž.
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
15.1. Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií vrátane vyplnenej Cenovej
tabuľky uvedený v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
15.2. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre požadovanú položku aj
jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva
uvedeného v zozname položiek.
16. 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. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako
neúspešné.
Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, čo sa však netýka formálnych nedostatkov.
17. Lehota na predkladanie ponúk: 23.11.2021 do 13:00.
18. Miesto
a
spôsob
predloženia
ponúk:
mailom
na
emailovú
adresu
gabsturova@szske.sk, alebo poštou na sídlo obstarávateľa (Na obálku uviesť neotvárať
– Výzva na predkladanie ponúk – Nákup počítačov a monitorov).
Do predmetu správy, prosím uviesť „VÝZVA – cenová ponuka – NÁKUP POČÍTAČOV
A MONITOROV“.
V prípade predloženia ponuky musí byť uchádzačom predložená vyplnená Príloha č. 1, 2 a
3 doručená v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.
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19. Obsah ponuky uchádzača
- Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (cenová ponuka), Príloha č. 1
- Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 2
20. Doplňujúce informácie
20.1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú
požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.
20.2. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk,
bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
20.3. V prípade, ak úspešných uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný
obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako
druhý v poradí.
20.4. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
20.5. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania
z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto
výzve,
d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota
zákazky určená verejným obstarávateľom,
e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo,
f) ponúknutá suma za požadovaný predmet zákazky presiahne finančný limit
schválený pre zaobstaranie uvedenej zákazky,
g) pokiaľ bude prekročený finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Košiciach dňa 16.11.2021
Mgr. Eva Göblová
riaditeľka školy

Prílohy:
Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č.2 – Identifikačné údaje a čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č.3 – Návrh na plnenie kritérií
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Príloha č.1 Špecifikácia predmetu zákazky
POČÍTAČ č. 1
Minimálne technické parametre na počítač prevedenie SFF, resp. tower: počet 9
kusov













Procesor: 8 jadrový
CPU Benchmark 17000
Operačný systém Windows 10 64 bit SK
Pamäť 16GB DDR4
Pevný disk SSD 512 GB
Zvuková karta integrovaná na doske
Grafická karta integrovaná na doske (2 výstupy VGA a HDMI (reps. DP) s možnosťou
duplikovania obrazu)
Optická mechanika: DVD RW
Porty, sloty:
o RJ-45 (Ethernet 1Gb/s)
o vpredu 2x USB 3.0
o vzadu 2x USB 3.0 + 2x USB 2.0
o analógový konektor pre mikrofón/reproduktory (vpredu aj vzadu)
Myš USB
Klávesnica USB

Požadovaná záruka 3 roky

POČÍTAČ č. 2
Minimálne technické parametre na počítač prevedenie tower: počet 16 kusov
Procesor: 6 jadrový
CPU Benchmark 17500
Operačný systém Windows 10 64 bit SK
Pamäť 16GB DDR4
Pevný disk SSD 512 GB
Zvuková karta integrovaná na doske
Grafická karta integrovaná na doske (2 výstupy DP resp. HDMI, VGA) s možnosťou
duplikovania obrazu)
 Porty, sloty:
o RJ-45 (Ethernet 1Gb/s)
o vpredu 2x USB 3.0
o vzadu 2x USB 3.0 + 2x USB 2.0 v
o voľný port PCI Express pre rozširujúcu grafickú kartu
o analógový konektor pre mikrofón/reproduktory (vpredu aj vzadu)
 Myš USB
 Klávesnica USB








Požadovaná záruka 3 roky
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Monitor: počet 16 kusov








veľkosť 23,8 palcov
rozlíšenie 1920*1080
svietivosť 250 cd/m2
vstupy: VGA, HDMI, DP
matná obrazovka
obnovovacia frekvencia 75 Hz
možnosť náklonu: áno

Požadovaná záruka 3 roky
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Príloha č.2 Identifikačné údaje a čestné vyhlásenie uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
Uchádzač:
Názov uchádzača:
Adresa sídla/miesta podnikania:
IČO:
IČ DPH/DIČ:
Bankové spojenie:
Tel.kontakt:
e-mail:
Internetová stránka:
Vyhlásenie uchádzača:
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet
zákazky pod názvom: „Nákup počítačov a monitorov“, ktoré určil verejný
obstarávateľ.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a
úplné.
3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu, čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa § 32 ods. 1
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto
čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f).
4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v
oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia.
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných
povinností.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať
podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum: .........................................

Podpis: .........................................
(vypísať meno, priezvisko a
funkciu
oprávnenej
osoby
uchádzača)
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