Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Košický samosprávny kraj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vás vyzýva na predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky, v rámci zadávania zákazky s nízkou
hodnotou postupom podľa § 117 ZVO.

„NÁKUP SUPPORTU LICENCIÍ CITRIX VIRTUAL APPS AND DESKTOPS“
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) ZVO
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Košický samosprávny kraj
Sídlo:
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Štatutárny zástupca:
Ing. Rastislav Trnka
IČO:
35 541 016
DIČ:
2021624924
IČ DPH:
Tel:
+421 55 7268 223
E-mail:
eva.harachova@vucke.sk
Internetová stránka:
www.vucke.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

Mgr. Eva Harachová

2. PREDMET ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je obstaranie licencie Nákup supportu licencií Citrix Virtual apps and desktops.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 tejto Výzvy.
Druh zákazky:

tovary

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy
Lehota dodania:

do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Miesto dodania predmetu zákazky:

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu
mieru 1, 044 62 Košice.

3. MENA CENY A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude konečná.
Navrhovaná Celková zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu
podľa prílohy č. 2 tejto výzvy – Opis predmetu zákazky.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
Jednotková Cena za predmet zákazky (bez DPH)
Cena DPH
Jednotková cena za predmet zákazky (s DPH)
Celková cena za predmet zákazky (bez DPH)
Cena DPH
Celková cena za predmet zákazky ( s DPH)
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie Celkovú cenu ako cenu za predmet zákazky bez DPH. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.
Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy č. 1 k tejto výzve – Návrh na plnenie kritéria. V ponukovej

cene uchádzača musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.
4. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky.
5. VARIANTNOSŤ PONUKY
Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť variantnosť ponuky.
6. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Nevyžaduje sa.
7. TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Zmluva.
8. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY (PLATOBNÉ PODMIENKY)
1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
2. Fakturácia sa uskutoční na základe faktúry, lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa
doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.
3. Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby ani preddavky na dodanie predmetu zákazky.
9. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE POSKYTNUTÝCH PODKLADOV NA VYPRACOVANIE PONUKY
Hospodársky subjekt môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
alebo v inej poskytnutej dokumentácii u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1. tejto
výzvy.
10. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
1.

2.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa:

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov a to, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
tovar, ktoré sú predmetom zákazky.
Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač v čase predkladania ponuky čestným
vyhlásením, ktoré je súčasťou formulára „Návrh na plnenie kritéria – vzor“. Verejný obstarávateľ
splnenie podmienky účasti overuje prostredníctvom informačných systémov verejnej správy.

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov a to, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu. Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač v čase predkladania ponuky čestným
vyhlásením, ktoré je súčasťou formulára „Návrh na plnenie kritéria – vzor“.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne,
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

11. OBSAH PONUKY
Uchádzač predkladá ponuku v 1 listinnom vyhotovení. Ponuka uchádzača musí byť podpísaná
uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo oprávnenou osobou za uchádzača a musí
obsahovať:
- Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 1 výzvy), podpísaný oprávnenou osobou
uchádzača, obsahujúci čestné vyhlásenie podľa bodu 10. tejto výzvy.
- Návrh Zmluvy uchádzač v ponuke nepredkladá.
Lehota viazanosti ponuky: do 31.12.2021
12. OZNAČENIE PONUKY
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Ponuku uchádzača doručenú prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne, je potrebné označiť
heslom: „Citrix Virtual apps and desktops“ .
13. LEHOTA, MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY
Lehota na predloženie ponuky: do 26.11.2021 do 13:00 hod
Spôsob doručenia ponuky: elektronicky - emailom na email: eva.harachova@vucke.sk
Pri doručovaní ponúk je rozhodujúci, pre posúdenie lehoty predloženia ponuky, dátum a čas doručenia
verejnému obstarávateľovi.
14. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK, OTVÁRANIE A SPÔSOB VYHODNTENIA PONÚK
1. Otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné a uskutoční sa na adrese verejného obstarávateľa podľa
bodu 1. tejto dňa 26.11.2021 od 14:00 hod.
2. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH za dodanie
predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako
„návrh na plnenie kritéria“ .
3. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk predložených hospodárskymi subjektmi podľa hodnoty
navrhovanej Celkovej ceny za predmet zákazky – kritéria na vyhodnotenie ponúk, od najnižšej (s
DPH) po najvyššiu ponúkanú cenu.
4. Ponuka s najnižšou Celkovou cenou za predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na 1.
mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej ponuky.
5. Verejný obstarávateľ u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí úspešnosti na základe
vyhodnotenia kritéria - najnižšej celkovej ceny za predmet zákazky s DPH, vyhodnotí splnenie
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. V prípade ak dôjde k vylúčeniu uchádzača,
vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho
uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v novo zostavenom poradí.
15. VYHODNOTENIE PRIESKUMU TRHU A OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
elektronickou formou komunikácie – e-mailom.
16. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.

2.

3.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať
v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného uchádzača, pri
tomto postupe zadávania zákazky, nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnenie požiadavky na
predmet zákazky, nepreukázal splnenie podmienok účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia,
doklady a dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo
poskytol nepravdivé/skreslené informácie, obsah ktorých je požadovaný v tejto výzve a súvisiacich
prílohách a pokynoch pre uchádzačov na predloženie ponuky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné obstarávanie ak sa naplnia
skutočnosti podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní a v prípade, že najnižšia cenová ponuka
presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa.

17. UZATVORENIE ZMLUVY
1.

2.

Až po vyhodnotení ponúk, úspešný uchádzač predloží svoj návrh zmluvy Verejnému obstarávateľovi,
ktorý si vyhradzuje právo zmeny niektorých zmluvných podmienok. Verejný obstarávateľ uzavrie
zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi
od svojej ponuky, alebo neuzavrie Zmluvu do 10 dní na základe výzvy verejného obstarávateľa,
verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorého
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora (ak je
uplatniteľné). Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis –
zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
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3.
4.

5.

6.

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).
Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 3 vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v
čase jej uzavretia, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 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
dodávateľov tovarov), predmet subdodávky a podiel subdodávky z celkovej ceny predmetu zákazky
v %.
Subdodávateľom je v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, hospodársky
subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie
určitej časti zákazky alebo koncesie. Verejný obstarávateľ vyžaduje od subdodávateľov splnenie
podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) pre príslušné plnenie predmetu zmluvy a podmienky podľa §
32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, čo úspešný uchádzač preukáže čestným
vyhlásením predloženým ku podpisu zmluvy, podpísaným oprávnenou osobou uchádzača.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Mgr. Eva Harachová
referent pre verejné obstarávanie
V Košiciach, dňa 24.11.2021
Prílohy:
Príloha č. 1 – Formulár _ Návrh na plnenie kritéria – vzor
Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky
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