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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
(ďalej len Výzva) 

 

Všetkých uchádzačom  
 

  
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Poproč, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 

špecifikovaný predmet zákazky.  

  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Obchodné meno / Názov Obec Poproč 

Poštová adresa Školská 2 

PSČ, mesto 04424 Poproč 

IČO 00324639 

DIČ 2020746189 

IČ DPH - 

Kontaktná osoba Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce 

tel. č.  +421 907 950 728 

e-mail starosta@poproc.sk 

adresa hlavnej stránky verejného 

obstarávateľa /URL/ 
www.poproc.sk 

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Jana Juríková, sekretariát starostky obce 

    

2. Názov zákazky  

„Vybavenie IKT učebne Základnej školy s materskou školou Poproč, Školská 3, 04424 Poproč“ 

3. Druh zákazky  

Dodanie tovaru 

 

4. Stručný opis predmetu zákazky  

Predmetom zákazky je dodanie tovarov za účelom vybavenia IKT učebne  zameranej na zefektívnenie vzdelávania 

žiakov a zníženie nákladov na spotrebu energií i zaťaženia užívateľov. Presná špecifikácia je uvedená v Prílohe č.1 

Opis predmetu zákazky. 

Jedná sa o dodanie a inštaláciu vybavenia učebne IKT pozostávajúcej zo servera so softvérom na manažovanie 

učebne, klientskych staníc a sieťových zariadení. Výsledkom je platforma využívajúca prepojenie servera s klientskymi 

stanicami. Cena musí zahŕňať aj zaškolenie  a dopravu na miesto dodania. 

     

5. Spoločný slovník obstarávania   

Predmet zákazky CPV podľa slovníka 

Koncové zariadenia počítačov 30231100-8 

Počítačové servery 48822000-6 

Sieťové servery 48821000-9 

Sieťové zariadenia 32420000-3 
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6. NUTS kód 

SK042, Košický kraj 

 

7. Zdroj finančných prostriedkov 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Kód 

výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku MAS RUDOHORIE, o.z.: IROP-CLLD-S658-512-004. 

 

8. Miesto a termín dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:  

Miestom umiestnenia predmetu zákazky je: Základná škola s materskou školou Poproč, Školská 3, 04424 Poproč, 

Slovenská republika. Termín dodania predmetu zákazky je do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej 

zmluvy.  

 

9. Rozdelenie predmetu zákazky 

Záujemca predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky, nemá možnosť predložiť cenovú ponuku na niektorú z jej 

častí. 

 

10. Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii a možnosti ponúknutia ekvivalentného tovaru 

Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka sa nepožaduje. Elektronická aukcia sa nepoužije. 

Výlučne v prípade, ak technickú špecifikáciu niektorej časti zákazky nebolo možné opísať dostatočne presne 

a zrozumiteľne a preto sa verejný obstarávateľ pri takejto položke odvoláva na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

obchodné označenie, patent, typ, oblasť, miesto pôvodu alebo výroby, má uchádzač možnosť predložiť ekvivalentný 

tovar za podmienky dodržania ostatných, definovaných minimálnych technických špecifikácií pri zachovaní, alebo 

zvýšení technickej kvality. 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predloženia/doručenia ponuky: 

Uchádzač môže svoju ponuku predložiť najneskôr do 13.07.2020 do 15:00 hod na adresu uvedenú v bode 1 tejto 

Výzvy. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky predložené po tomto termíne 

nebudú zaradené do vyhodnocovania a budú vrátené uchádzačovi neotvorené. 

 

12. Lehota viazanosti ponúk je stanovená 

do 31.12.2020 

 

13. Podmienky pre predkladanie ponúk a ich obsah 

 poštou 

 osobne 

 e-mailom 

 

Uchádzač je fyzická, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, ktorý je predmetom 

zákazky a predložila ponuku. Ponuka uchádzača musí obsahovať minimálne nasledovné doklady a údaje: 

 Titulný list ponuky 

Uchádzač predloží vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 2, upravený na základe predložených dokumentov, 

dokladov a iných náležitostí. 

Identifikačné údaje uchádzača: 

Uchádzač predloží vyplnený formulár, ktorý tvorí Prílohu 3 tejto Výzvy, časť: „Identifikačné údaje uchádzača“. 

Minimálne požadované údaje: obchodné meno, sídlo, alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČDPH (v prípade, 

ak uchádzač nie je platiteľom DPH túto kolónku ponechá prázdnu), telefón, e-mail, kontaktná osoba.  
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 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Predloží uchádzač vyplnením formuláru, ktorý tvorí Prílohu 3 tejto Výzvy, časť: „Návrh na plnenie kritéria“. 

Predložením podpísaného formuláru čestne vyhlasuje, že ocenené predmety zákazky spĺňajú minimálnu 

technickú špecifikáciu požadovanú verejným obstarávateľom. 

 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača 

Uchádzačom na vyznačených miestach doplnené a štatutárnym zástupcom, alebo poverenou osobou 

podpísané Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača (Príloha č. 4). 

 

Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku. 

Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke 

aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad 

v štátnom jazyku. Dokumenty preložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka. 

 

Uchádzač predkladá ponuku v neprehľadnom obale, pričom okrem svojej adresy a adresy verejného obstarávateľa 

uvedenej v bode 1 tejto Výzvy viditeľne označí obal nadpisom: „Ponuka –  IKT učebňa – NEOTVÁRAŤ“. 

 

14. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí Zmluva 

Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov 

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena 

skupiny osobitne. 

 
15. Podmienky účasti 

Uchádzač, ktorý predloží cenovú ponuku musí spĺňať nasledovné požiadavky: 

 

15.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného 

alebo obchodného registra.  

a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. 

e zákona o VO, túto skutočnosť si overí obstarávateľ sám prostredníctvom verejne dostupných zdrojov.  

 

b) 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 obstarávateľ sám prostredníctvom 

verejne dostupných zdrojov. 

 

V prípade ak nebude uchádzač, ktorý predloží ponuku nebude spĺňať náležitosti požadované v bodoch a) až b) 

ku dňu lehoty predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 

16. Spôsob určenia ceny 

Cena za dodanie predmetu obstarávania musí byť stanovená v zmysle 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 NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých položkách v EUR ako aj celkovú, 

respektíve konečnú cenu za kompletné dodanie  predmetu zákazky podľa Prílohy 3 tejto Výzvy. Uchádzač je povinný 

do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru vrátane nákladov na zaškolenie. 

 

Cena ponúknutá musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet 

zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu obdŕžania, resp. zverejnenia Výzvy. 

 

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ZVO s pravidlami na ich uplatnenie a spôsob hodnotenia ponúk:  

 Najnižšia cena spolu za predmet zákazky s DPH 

 Najlepšieho pomeru ceny a kvality 

 Nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu  
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Spôsob hodnotenia kritérií: ponuky sa budú vyhodnocovať poradovým systémom. Ponuke s najnižšou cenou 

bude priradené prvé miesto, ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, 

ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami. 

 

18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

 Objednávka 

  Kúpna zmluva  

 Rámcová dohoda 

 Iné 

Zmluva nadobudne účinnosť až po doručení oznámenia o nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku 

a  odsúhlasení dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania bez identifikácie nedostatkov zo strany 

poskytovateľa finančných prostriedkov úspešnému uchádzačovi. V prípade, ak poskytovateľ finančných prostriedkov 

proces zadávania zákazky neschváli, postup zadávania zákazky bude zrušený. 

Uchádzač nie je povinný predložiť návrh kúpnej zmluvy ako súčasť ponuky. Na podpis kúpnej zmluvy bude vyzvaný 

úspešný uchádzač. 

19. Otváranie ponúk 

Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk budú otvorene na adrese sídla verejného 

obstarávateľa dňa 13.07.2020 o 15:30 hod.. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk. 

 

20. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ bude pri oznamovaní vyhodnotenia predložených ponúk postupovať nasledovne: 

 v prípade ak bude výška PHZ do 30 000,00 EUR bez DPH prieskum trhu BUDE VIESŤ k uzavretiu odberateľsko 

- dodávateľského vzťahu (bod 4.3.2 Príručky k procesu verejného obstarávania pre Program Integrovaný 

regionálny operačný program - verzia 3.2, účinná od 13.12.2019) Vzhľadom na túto skutočnosť zadávateľ BUDE 

oznamovať výsledky prieskumu trhu subjektom, ktoré v rámci prieskumu predložili cenové ponuky. 

 v prípade ak bude výška PHZ nad 30 000,00 EUR bez DPH prieskum trhu NEVEDIE k uzavretiu odberateľsko - 

dodávateľského vzťahu a bude slúžiť zadávateľovi len na informatívne účely. V danom prípade zadávateľ 

NEBUDE oznamovať výsledky prieskumu trhu subjektom, ktoré v rámci prieskumu predložili cenové ponuky. 

21. Vyhradenie práva 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

 zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné 

obstarávanie, pričom následne nebude s úspešným uchádzačom uzatvorená zmluvy; 

 zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že v termíne na predkladanie ponúk nebola doručená ani 

jedna ponuka; 

 zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak kontrolný orgán neschváli verejné obstarávanie;  

 nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať určeným požiadavkám; 

 neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený 

verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky; 

 v prípade, ak úspešný uchádzač pred uzatvorením zmluvy nepreukáže splnenie požiadaviek na predmet 

zákazky v termíne do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie 

požiadaviek na predmet zákazky alebo ak odmietne uzavrieť zmluvu, vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, 

ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí nepreukáže splnenie 

požiadaviek na predmet zákazky v termíne do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy alebo ak odmietne 

uzavrieť zmluvu, môže verejný obstarávateľ na uzavretie zmluvy  vyzvať uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí 

v poradí.    

22. Komunikácia 

Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických 

nástrojov komunikácie. Elektronická adresa pre komunikáciu je uvedená v bode 1 Výzvy. 
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23. Ďalšie informácie 

1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho 

s dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené osoby; 

 Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby; 

 Úrad vládneho auditu; 

 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky; 

 Kontrolné orgány Európskej únie; 

 Výbor pre vnútorný audit a vládny audit; 

 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky; 

 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

 

 

 

Poproč, 06.07.2020 

 

 

 

 

............................................................................ 

Ing. Iveta Komorová Hiľovská, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha 1: Opis predmetu zákazky 

Príloha 2. Titulný list ponuky – vzor 

Príloha 3: Návrh na plnenie kritéria – vzor 

Príloha 4. Čestné vyhlásenie – vzor 

Príloha 5. Návrh kúpnej zmluvy – vzor 
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Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
p.č. Názov položky Popis položky počet mj mj 

1 

Softvér pre 
centrálny 
manažment 
správy učebne     

možnosť zdieľania obrazovky z učiteľského pracovného miesta na všetky žiacke klientske 
stanice v učebni, vzdialená pomoc žiakom pri práci so softvérom, prehrávanie 
multimediálnych učebných a vzdelávacích materiálov na všetkých žiackych klientskych 
staniciach jedným kliknutím z učiteľského pracovného miesta, vzdialená podpora 
študentom, možnosť prevzatia kontroly z učiteľského miesta, možnosť posielania 
notifikácií študentovi/študentom formou diskusie ako pri klasickom chate, alebo bez 
možnosti spätnej odpovede, pokročilé nastavenia zamedzenia USB vstupov, úplne 
zamedzenie/obnova internetu na žiackych klientskych staniciach jedným kliknutím, úplne 
zamedzenie/obnova sociálnych sietí na žiackych klientskych staniciach jedným kliknutím, 
pokročilé možnosti zdieľania súborov (zadaní) pre študentov, vymazanie stiahnutých 
žiackych a iných súborov (dokumentov, tabuliek, prezentácii, a pod.) a prečistenie 
pracovnej plochy na žiackych klientskych staniciach jedným kliknutím, možnosť zberu 
výsledkov zo žiackych klientskych staníc jedným kliknutím, možnosť používať na 
interaktívnej tabuli, možnosť premietania v triedach pomocou projektora, možnosť 
používať touch funkcie, možnosť importovania PDF a PPT, dodaný softvér v slovenskom 
jazyku, školenie k dodanému softvéru lektorom od jeho výrobcu 

1 ks 

2 
Softvér pre 
operačný systém 
server 

 
 
 
 
Win server standard  2019 alebo ekvivalent 

1 ks 

3 
Softvér pre 
operačný systém 
klient 

 
 
 
Widows Remote Desktop Services CAL 2019 alebo ekvivalent 15 ks 

4 
Klientská stanica  
pre žiakov       

Dynamické prerozdeľovanie výkonu CPU a RAM, vlastný oddelený diskový priestor, min.x 
USB 2.0 porty, 1x audio jack 3,5mm, 1x audio výstup jack 3,5, 1x VGA, 1x HDMI, 1x 
RJ45 Eternet. Požadovaná nulová hlučnosť bez pohyblivých častí ako harddisk a 
ventilátor, spotreba max. 5W, podpora rozlíšenia do 1920x1080, 10/100 Mbps Ethernet, 
podpora USB periférnych zariadení ako pamäťové média, tlačiarne, audio zariadenia, 
skenery, maxiálne rozmery do 130x90x30mm maximálna váha do 150g, podpora 
protokolu RDP s grafickou akceleráciou, komunikačný softvér a firmware pre klientské 
stanice v slovenskom jazyku. 

15 ks 

5 Server           

procesor s minimálnym taktom 3,2 Ghz, operačná pamäť typu DDR4, minimálna kapacita 
48 GB, SSD disk typu M.2 o veľkosti 512 GB s minimálnou výdržou 300 TBW, grafická 
karta s operačnou pamäťou minimálne 2 GB, LAN GbE (10/100/1000 Mbit/s), zvuková 
karta, počítačový zdroj 550W s minimálnou účinnosťou 87%, DVD mechanika, PC skriňa 
s prachovými filtrami a zvukovou izoláciou.                  Súčasťou dodávky je: 
- vyskladanie servera na mieru,  
- hĺbková diagnostika všetkých komponentov centrálneho servera,  
- základná konfigurácia centrálneho servera o virtualizačné nastavenia,  
- inštalácia centrálneho manažmentu a správy,  
- inštalácia všetkých výučbových programov v zmysle požiadaviek školy 

1 ks 

6 Router 

 
 
Minimálne počet portov 4, procesor minimálne 650 MHz, pamäť RAM minimálne 32MB 1 ks 

7 Switch 
Minimálny počet portov 24, LAN GbE (10/100/1000 Mbit/s 

1 ks 

8 Monitor 
 
Min. veľkosti 21" LED, rozlíšenie min. o veľkosti 1366×768px s konektorom VGA 16 ks 

9 
Slovenská 
klávesnica, myš 

 

16 ks 

10 
Slúchadlá s 
mikrofónom 

 
3,5mm Jack - obojstranné 16 ks 

 

 


