Výzva na predloženie ponúk
v rámci zriadeného DNS s názvom
„DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo“
podľa ustanovení § 58 a nasl. 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“)
1. Identifikácia
Verejný obstarávateľ:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Sídlo:

Šrobárova 2, 041 80 Košice

IČO:

00397768

Kontaktná osoba:

[doplní sa podľa konkrétnej výzvy]

Názov DNS, v rámci ktorého
je výzva zadávaná:

DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo

Postup verejného obstarávania:

Nadlimitná zákazka postupom užšej súťaže, prostredníctvom
dynamického nákupného systému, s použitím elektronickej aukcie

Vyhlásenie verejného
obstarávania:

[doplní sa po vyhlásení DNS]

2. Názov zákazky: [doplní

sa podľa konkrétnej výzvy]

3. Predmet zákazky:
Zákazka sa delí na nasledujúce časti:
[doplní sa podľa konkrétnej výzvy]
Súčasťou dodania predmetu zákazky sú aj súvisiace služby, predovšetkým:

dodanie a vyloženie/vynesenie tovaru na miesto dodania,

odber a ekologická likvidácia použitého obalového materiálu,

inštalácia, resp. montáž jednotlivých častí dodávky a ich uvedenie do prevádzky, ak to verejný
obstarávateľ bude požadovať v podrobnej špecifikácii (v Prílohe č. 2 tejto výzvy),

odskúšanie a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa s obsluhou a údržbou predmetu
zákazky, ak to verejný obstarávateľ bude požadovať v podrobnej špecifikácii (v Prílohe č. 2 tejto výzvy).
Ostatné náležitosti plnenia predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 2 výzvy a v návrhu kúpnej zmluvy, ktorá tvorí
Prílohu č. 3 tejto výzvy.
Podrobný opis a špecifikácia požadovaných vlastností, rozsah a ďalšie súvisiace služby jednotlivých položiek je,
vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 2 tejto výzvy. Špecifikácia jednotlivých položiek, uvedená
v Prílohe č. 2 tejto výzvy, predstavuje minimálne požiadavky, ktoré je dodávateľ povinný pri danom tovare dodržať.
V prípade, že sú v opise predmetu zákazky uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo tovarov
pomocou odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto
pôvodu alebo výroby, platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný - ekvivalentný výrobok, ak má
porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ.
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, na viacero častí alebo na všetky časti predmetu zákazky. V rámci
jednej časti musí uchádzač predložiť ponuku na všetky položky.
Príloha č. 2 výzvy je rozdelená v tabuľkovom súbore (v Exceli) do jednotlivých hárkov, pričom jeden hárok
predstavuje jednu časť zákazky - každý hárok je označený názvom prislúchajúcim danej časti.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
[doplní sa podľa konkrétnej výzvy]

5. Zdroj financovania:
[doplní sa podľa konkrétnej výzvy] nasledovne:
Predmet zákazky je financovaný z vlastných prostriedkov a štátneho rozpočtu.
Predmet zákazky je financovaný z vlastných prostriedkov, štátneho rozpočtu a z prostriedkov nenávratného
finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom
Operačného programu [doplní sa podľa konkrétneho NFP] a to na základe Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt:
Operačný program:
....................................................
Názov projektu:
....................................................
Kód projektu v ITMS2014+:
....................................................
Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP: ....................................................
6. Predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do [doplní sa podľa konkrétnej výzvy].
Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk a podľa požiadaviek
uvedených v tejto výzve. Ponuka bude vložená do elektronického nástroja eZakazky, prevádzkovanom
na portáli https://www.ezakazky.sk.
Uchádzač môže predložiť na každú časť predmetu zákazky len jednu ponuku - t.j. uchádzač nemôže byť v tom
istom postupe zadávania zákazky zároveň aj členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú
časť predmetu zákazky.
7. Lehota viazanosti ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovil lehotu viazanosti ponúk na 3 mesiace od ukončenia lehoty na predloženie ponúk.
8. Dodanie predmetu zákazky:
8.1. Miesto dodania:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice, rektorát, jej fakulty
a pracoviská.
8.2. Termín dodania:
a) server, kopírky, multifunkčné zariadenia, skenery, aktívne sieťové prvky, prípadne ďalšie
zariadenia, ktorých dodanie si vyžaduje dlhšiu dobu, vždy najneskôr do 60 pracovných dní odo dňa
doručenia samostatnej objednávky, na miesto určenia bližšie špecifikované kupujúcim v samostatnej
objednávke,
b) ostatný tovar ktorý je predmetom plnenia tejto zmluvy vždy najneskôr do 30 kalendárnych dní
odo dňa doručenia samostatnej objednávky, na miesto určenia bližšie špecifikované kupujúcim
v samostatnej objednávke.
9. Obsah ponuky:
a) Príloha č. 1 výzvy - Návrh na plnenie kritérií
- uchádzač dokument vyplní, podpíše oprávnenou osobou a predloží v needitovateľnej podobe
vo formáte .pdf
- uchádzač dokument predkladá ku každej časti predmetu zákazky samostatne
b) Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia a cena predmetu zákazky
- uchádzač dokument vyplní a predloží v editovateľnej podobe, vo formáte .xls alebo .xlsx
(vo formáte podporovanom aplikáciou Excel)
- uchádzač uvedie ponúkaný tovar na predmet zákazky tým, že ku každej položke uvedie konkrétny
ponúkaný tovar, ktorý verejný obstarávateľ bude môcť posúdiť z hľadiska splnenia požadovaných
špecifikácií. Ponúkaný tovar uchádzač identifikuje názvom, obchodnou značkou a katalógovým číslom,
opisom, príp. linkom na internetovú stránku daného produktu alebo v inej forme tak, aby verejný
obstarávateľ mohol jasne a jednoznačne identifikovať ponúkaný tovar a posúdiť/vyhodnotiť, či spĺňa
ním požadované špecifikácie
- uchádzač zároveň uvedie údaje o navrhovanej cene za jednotlivé položky časti predmetu zákazky,
v súlade s bodom 9 tejto výzvy
- uchádzač dokument predkladá ku každej časti predmetu zákazky samostatne
- uchádzačom predložená Príloha č. 2 výzvy sa po vyhodnotení a po uskutočnení elektronickej aukcie
stáva Prílohou č. 1 kúpnej zmluvy danej časti predmetu zákazky, v prípade, ak sa uchádzač stal
v rámci danej časti predmetu zákazky úspešným
c) Príloha č. 3 výzvy - Návrh kúpnej zmluvy spolu s jej prílohami
- uchádzač dokument vyplní, podpíše oprávnenou osobou a predloží v needitovateľnej podobe
vo formáte .pdf
- uchádzač dokument predkladá ku každej časti predmetu zákazky samostatne

10. Spôsob stanovenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a vyjadrená v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
Všetky ceny v ponuke je potrebné uvádzať zaokrúhlené na dve desatinné miesta pri dodržaní všeobecne
platných pravidiel zaokrúhľovania, s odstránením skrytých desatinných miest.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH.
Uvedené kritérium platí pre vyhodnotenie každej časti predmetu zákazky a vyhodnocovaná bude každá časť
predmetu zákazky samostatne.
12. Elektronická aukcia:
Elektronická aukcia v rámci tejto zákazky sa uskutoční v čase stanovenom verejným obstarávateľom. Verejný
obstarávateľ zašle elektronickými prostriedkami súčasne všetkým uchádzačom, ktorých ponuky
sa vyhodnocovali a ktoré neboli vylúčené z postupu verejného obstarávania, pozvánku na účasť
v elektronickej aukcii, vždy najneskôr 2 pracovné dni pred jej uskutočnením. Pravidlá elektronickej aukcie
sa nachádzajú v elektronickom nástroji eZakazky, resp. na webovej adrese https://www.eaukcie.sk/.
Kritérium a predmet elektronickej aukcie, pre každú časť predmetu zákazky, je celková cena za dodanie časti
predmetu zákazky v EUR s DPH. Pre každú časť predmetu zákazky bude realizovaná samostatná elektronická
aukcia a vyhodnocovaná bude každá časť predmetu zákazky samostatne.
Na základe výsledku elektronickej aukcie bude úspešný uchádzač vyzvaný na predloženie upravených
jednotkových cien nasledovne: nové ceny za časť predmetu zákazky, ktoré úspešný uchádzač dosiahne
v elektronickej aukcii, premietne do jednotkových cien položiek danej časti predmetu zákazky - t.j. aktualizuje
Prílohu č. 2 výzvy/Prílohu č. 1 kúpnej zmluvy tým spôsobom, že zníži jednotkové ceny položiek tak, aby celková
cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH dosiahla hodnotu, ktorú uchádzač vysúťažil v elektronickej aukcii
(resp. túto hodnotu nesmie prevýšiť). Následne Prílohu č. 2 výzvy/Prílohu č. 1 zmluvy s aktualizovanými cenami
predloží verejnému obstarávateľovi spolu s kúpnou zmluvou k podpisu v stanovenej lehote.
Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v Prílohe č. 4 k súťažným podkladom.
V súlade s § 54 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú
aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.
13. Výsledok predmetného verejného obstarávania:
Výsledkom súťaže bude uzatvorenie kúpnej zmluvy, uvedenej v podkladoch tejto výzvy (Príloha č. 3 výzvy)
pre každú časť predmetu zákazky. V prípade, ak bude jeden uchádzač úspešný vo viacerých častiach predmetu
zákazky, verejný obstarávateľ uzatvorí jednu zmluvu s úspešným uchádzačom na viacero častí.
Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorého subdodávateľ alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora (bližšie viď
zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
Úspešný uchádzač je zároveň v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní povinný v zmluve,
najneskôr v čase jej uzavretia, uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu podľa danej prílohy zmluvy (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia).
14. Ďalšie informácie:
14.1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi subjektami bude prebiehať výhradne
elektronicky a to podľa pravidiel uvedených v súťažných podkladoch a v tejto výzve.
14.2. Doklady a dokumenty tvoriace ponuku a jej prílohy sa predkladajú v slovenskom, príp. českom jazyku.
14.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu so žiadnym z uchádzačov v prípade,
ak predložené ponuky budú presahovať predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v tejto výzve, resp.
ak nastane situácia, že ponúknutá cena za niektorú položku je vyššia ako cena zistená verejným
obstarávateľom (na základe prieskumu trhu), verejný obstarávateľ nemá povinnosť túto položku
objednať. Táto položka však môže byť zároveň ponúknutá ostatným pracoviskám Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré si ju budú môcť v prípade záujmu objednať.
14.4. Uchádzači sú povinní oboznámiť sa so všetkými dokumentami, zverejnenými v rámci súťažných
podkladov k predmetnému DNS a tejto výzvy a dodržať a zohľadniť všetky požiadavky verejného
obstarávateľa v nich uvedené.
14.5. Verejný obstarávateľ v prípade uhlopriečok monitorov, notebookov, tabletov a ekvivalentných zariadení
vyhodnocuje hodnoty uvádzané v palcoch od 5 desatín nahor a do 5 desatín nadol, t.j. hodnota 23,5“
bude vyhodnotená ako 24“; hodnota 11,4“ bude vyhodnotená ako 11“.

14.6. V prípade hodnotenia dosiahnutých bodov benchmarkov, vzhľadom na dynamické zmeny testov, verejný
obstarávateľ akceptuje aj preukázateľné splnenie kritérií v čase predloženia ponuky (verejný
obstarávateľ odporúča vyhotoviť printscreen a predložiť ho spolu s ponukou).
14.7. Pri vkladaní ponuky verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby venovali náležitú pozornosť vkladaniu
ponúk do správneho formulára (nie ako vysvetlenie a pod.). V prípade technických problémov verejný
obstarávateľ odporúča kontaktovať spoločnosť eBiz. Nesprávne vložená ponuka nebude akceptovaná.
14.8. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že podľa § 60 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní každý záujemca,
ktorý je zaradený do DNS, musí spĺňať podmienky účasti počas celého trvania DNS.
Príp. iné: [doplní sa podľa konkrétnej výzvy]
14.9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné obstarávanie v prípade, ak by bol
proces kontroly verejného obstarávania poskytovateľom NFP EÚ, príp. iným orgánom, s negatívnym
výsledkom, alebo by výsledok kontroly nemal súhlasné stanovisko.
14.10. Kúpna zmluva, spolufinancovaná z NFP EÚ, po uzatvorení s úspešným uchádzačom podlieha povinnej
administratívnej a finančnej kontrole zo strany poskytovateľa NFP (RO/SO). Plnenie kúpnej zmluvy,
spolufinancovanej z NFP EÚ, bude možné až po kladnom vyjadrení kontroly predmetného verejného
obstarávania zo strany poskytovateľa NFP (RO/SO).
15. Prílohy Výzvy:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 - Špecifikácia a cena
Príloha č. 3 - Kúpna zmluva - návrh
V Košiciach dňa [doplní sa podľa konkrétnej výzvy]

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ v Košiciach

