Výzva na predloženie ponuky č. 2
Táto zákazka s názvom „Nákup IKT 9/2021“ je zadávaná v rámci zriadeného dynamického nákupného
systému „DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej, audiovizuálnej techniky, príslušenstva
a softvéru“. Oznámenie o zámere zriadiť dynamický nákupný systém uskutočnil verejný obstarávateľ
zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ dňa 14.07.2021
pod číslom 2021/S 134-355715 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 161/2021 dňa 15.07.2021
pod značkou 33116 – MUT.
Súťažné podklady a ďalšie informácie k zriadenému DNS sú na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/432924

I.

Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Krajina:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa organizácie (URL):

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Slovenská republika
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava
Mgr. Daniel Šiška
+ 421 918 646 022
daniel.siska@stuba.sk
https://www.mtf.stuba.sk/

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.
II. Opis
Názov zákazky:
Nákup IKT 9/2021
Druh zákazky:
tovary
CPV:
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
30213000-5 Osobné počítače
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly
30237200-1 Príslušenstvo počítačov
30237220-7 Podložky pod myš
30237410-6 Počítačová myš
30237460-1 Počítačové klávesnice
48600000-4 Databázový a operačný softvérový balík
48620000-0 Operačné systémy
48800000-6 Informačné systémy a servery
48822000-6 Počítačové servery
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
14 930 EUR
Hlavné miesto dodania tovarov:
ŠD M. Uhra, Ulica Jána Bottu č. 2781/21, 917 01 Trnava
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Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je nákup osobných počítačov, notebookov, monitorov, príslušenstva k nim,
serveru a serverového softvérového balíku pre potreby verejného obstarávateľa. Funkčné
a výkonnostné parametre požadovaných tovarov a požadované množstvá sú uvedené v prílohe č. 2
tejto výzvy. Dodané tovary musia byť nové, doposiaľ nepoužívané.
Všetky funkčné a výkonnostné parametre sú stanovené ako minimálne (s výnimkou tých, ktoré sú
uvedené ako maximálne). Uchádzač vo svojej ponuke musí brať na tento fakt zreteľ, ale môže vo
svojej ponuke ponúknuť tovar/výrobok, ktorého funkčné alebo výkonnostné parametre sú aspoň na
úrovni stanovenej vo vyššie uvedenom opise alebo vyššej úrovni, t. j. sú lepšie, novšie, rýchlejšie
a pod.
V prípade, ak parametre ponúkaných tovarov/výrobkov nebudú dosahovať minimálnu požadovanú
úroveň stanovenú v opise uvedenom v prílohe č. 2, takáto ponuka uchádzača bude vyhodnotená ako
ponuka, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a bude z procesu verejného obstarávania
vylúčená.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ tovaru, alebo
produkt konkrétneho výrobcu, alebo ak je konkrétny výrobok priamo označený, je označený s úmyslom
identifikovania príkladu funkčnosti a akosti na požadované vybavenie. Verejný obstarávateľ umožňuje
nahradiť takýto produkt ekvivalentným pod podmienkou, že ekvivalentný produkt bude spĺňať
požadované funkčné a výkonnostné parametre produktu, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu,
na ktoré sú uvedené tovary či produkty určené a budú plne kompatibilné so systémami, výrobkami či
produktami, ku ktorým budú pripojené. Pri tovaroch a produktoch konkrétnej značky, môže uchádzač
predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Súčasťou ponuky preto bude aj produktový list výrobku, katalógový list, či iná forma podkladu (napr.
internetový odkaz) pre všetky položky, na základe ktorej bude môcť verejný obstarávateľ vyhodnotiť a
skontrolovať, či ponúkaný výrobok spĺňa všetky požadované parametre alebo funkčné požiadavky.
Presné označenie ponúkaného výrobku podľa značky alebo aj typu uvedie uchádzač v prílohe č. 1
Návrh na plnenie kritérií - zoznam produktov.
Lehota dodania tovarov je stanovená na 30 dní odo dňa odoslanie objednávky.
Obhliadka miesta dodania tovaru nie je potrebná.
III. Administratívne informácie
Možnosť predloženia ponuky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
uvedený v týchto súťažných podkladoch.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení:
Nie.
Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzač navrhuje cenu za predmet zákazky podľa predlohy v prílohe č. 1. Navrhovanú cenu je
potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Do konečnej ceny musia byť započítané všetky
vynaložené náklady uchádzača vrátane všetkých činností v súvislosti s preberacím konaním.
Navrhnutá cena v ponuke bude v členení:
- celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH v EUR,
- celková cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
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Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu ako konečnú cenu. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
Typ zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania nebude uzavretie písomnej zmluvy. Zmluvný vzťah bude založený
formou písomných objednávok a faktúr (predmet zákazky môže byť rozdelený aj do viacerých
čiastkových objednávok).
Komunikácia:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v
elektronickej podobe prostredníctvom systému eZakazky na portáli www.ezakazky.sk, ktorý zabezpečí
trvalé zachytenie ich obsahu, ak nie je uvedené inak.
Pre komunikáciu v systéme eZakazky a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému
eZakazky je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému eZakazky.
Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek
v profile verejného obstarávateľa.
Podmienkou pre úspešnú komunikáciu na portáli www.ezakazky.sk, je aby mal uchádzač príslušné
technické a odborné predpoklady. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie portálu
sú
zadefinované
v
súbore
„Manuál
pre
uchádzača“
a
dostupné
na
adrese:
http://www.ezakazky.sk/index.cfm?module=System&page=Help.
Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov:
Zaradený záujemca môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených v tejto výzve prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému eZakazky.
Za dostatočne vopred doručenú žiadosť záujemcu o vysvetlenie sa považuje žiadosť doručená
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému eZakazky v odporúčanej lehote do 22.09.2021 do
16.00 hod.
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie údajov zo strany ktoréhokoľvek zaradeného záujemcu poskytne
verejný obstarávateľ všetkým záujemcom zaradeným do DNS bezodkladne, najneskôr však šesť dní
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne
vopred.
V prípade potreby môže verejný obstarávateľ doplniť/upraviť informácie uvedené v tejto výzve. V takom
prípade o tom bude informovať všetkých záujemcov zaradených do DNS.
Ochrana osobných údajov:
V súvislosti so zadávaním zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb
uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku. Uchádzač je dotknutou osobou, t. j.
osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané.
Verejný obstarávateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
Údajov a v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a to na účely predloženia ponuky a jej vyhodnotenia. Verejný obstarávateľ sa
zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa uvedeného
zákona. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zabezpečil aj súhlasy
všetkých ostatných dotknutých osôb (subdodávateľov, osôb poskytujúcich prísľub tretej osoby) so
spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa Nariadenia Európskeho
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, v prípade, ak to bolo potrebné. Uvedené platí aj pre prípad, keď
ponuku predkladá skupina dodávateľov.
Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak
nevyhovujú požiadavkám na predmet zákazky, alebo ak budú vyššie ako predpokladaná hodnota
zákazky.
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IV. Ponuka
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1.

2.
3.

titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých predkladaných
dokumentov, vrátane identifikačných údajov ako názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno,
priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH,
DIČ, bankového spojenia ako aj uvedenie kontaktnej osoby s kontaktným údajmi (meno
a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail), podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Vyplnený Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy, podpísaný štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou v mene uchádzača.
Produktové listy, katalógové listy, ev. iné podklady k ponúkaným tovarom (v slovenskom
alebo v českom jazyku)

Jazyk ponuky:
Ponuka a všetky doklady v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo v českom jazyku.
Ak by bol doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, musí byť predložený spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum a čas:
01.10.2021 do 12:00 hod.
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude otvorená a vyhodnocovaná.
Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní a vložená do systému eZakazky na portáli www.ezakazky.sk. Ponuka je prejav slobodnej
vôle uchádzača, že chce verejnému obstarávateľovi ponúknuť za cenu uvedenú vo svojej ponuke
predmet zákazky za podmienok stanovených verejným obstarávateľom v tejto výzve.
Ponuku uchádzač doručí v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk
do zákazky ,,Nákup IKT 9/2021“ v rámci DNS „DNS- Nákup informačnej, telekomunikačnej,
audiovizuálnej techniky, príslušenstva a softvéru“. Akékoľvek a všetky doklady, ktoré uchádzač
predloží vo svojej ponuke, je povinný naskenovať a vložiť do systému ezakazky.
Dokumenty k ponuke uchádzač vloží do systému v záložke ,,Ponuka“. Pre odoslanie je potrebné
kliknúť na ,,Odoslať ponuku“.
Ponuku môžu predložiť iba záujemcovia zaradení do DNS. Zaradený záujemca môže predložiť iba
jednu ponuku a nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku.
Zábezpeka ponuky:
Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
Otvorenie ponúk:
Ponuky budú otvorené prostredníctvom systému eZakazky po uplynutí/odomknutí časového zámku.
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 01.10.2021 o 12:05 hod. Verejný obstarávateľ
najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Dátum:
30.10.2021
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Náklady na ponuku:
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný
obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.
Nevybratie uchádzača za dodávateľa tovarov nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.
V. Vyhodnotenie ponúk a kritériá na vyhodnotenia ponúk
Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená verejným obstarávateľom
vyhodnotí z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil
na prvom mieste. Ak dôjde k vylúčeniu ponuky uchádzača podľa predchádzajúcej vety, vyhodnotí
komisia ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v poradí. Takto bude komisia
postupovať až kým neurčí úspešného uchádzača alebo nevyhodnotí všetky predložené ponuky.
Komisia v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytol uchádzač.
V prípade nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol,
požiada komisia o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v
písaní a počítaní.
Zodpovednosť za údaje uvedené v ponuke nesie uchádzač.
V prípade potreby vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky bude verejný obstarávateľ postupovať podľa
§ 53 ods. 2 až 4 a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač, ktorého ponuka bude vylúčená na základe niektorého z dôvodov uvedených v § 53 ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní, bude informovaný o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu
vylúčenia a lehoty, v ktorej môže doručiť námietky podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom
obstarávaní.
Po vyhodnotení ponuky/ponúk oznámi verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom výsledok
vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s
§ 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za predmet zákazky s DPH.
Kritérium ,,Najnižšia cena“ je tvorená celkovou cenou za celý predmetu zákazky, ktorá predstavuje
súčet cien všetkých položiek. Úspešným sa stane uchádzač, ktorý nebude z procesu verejného
obstarávania vylúčený alebo jeho ponuka nebude zo zadávania zákazky vylúčená na základe
niektorého z dôvodov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní a ktorý v rámci svojej ponuky
navrhne najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky s DPH, resp. konečnú cenu.

Vypracoval:
V Trnave dňa:

Mgr. Daniel Šiška
17.09.2021

Prílohy:
1) Návrh na plnenie kritérií – zoznam produktov
2) Popis parametrov
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