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Vestník č. 154/2021 - 06.07.2021

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Druh postupu: Užšia súťaž
Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397768
Šrobárova 2, 041 80 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Natália Fabiánová
Telefón: +421 552341583
Email: natalia.fabianova@upjs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.upjs.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1036
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432635
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.ezakazky.sk/upjs/
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie

ODDIEL II: PREDMET
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)

ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Názov:
DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo
Referenčné číslo: REK000921/2021-UVO
Hlavný kód CPV
30200000-1
Druh zákazky
Tovary
Stručný opis:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS je dodanie tovaru informačno-komunikačných technológií, predovšetkým
vybraného sortimentu monitorov, osobných počítačov, notebookov, tabletov, tlačiarní, kopírok, multifunkčných zariadení,
projektorov, serverov, aktívnych sieťových prvkov, krabicového SW, licencií, komponentov a príslušenstva k výpočtovej
technike, ktoré sú bežne dostupné na trhu, vrátane ostatných služieb súvisiacich s dodaním tovaru. Pre vybrané druhy
tovarov bude na základe požiadavky, konkrétne uvedenej v jednotlivých výzvach, požadovaný aj záručný servis.
Podrobné vymedzenie a špecifikácia konkrétnych požadovaných položiek predmetu zákazky, zadávanej v rámci
zriadeného DNS, budú uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk.
DNS zahŕňa nasledujúce kategórie tovarov, objektívne určené na základe charakteristík zákaziek, zadávaných v rámci
určitej kategórie:
- kategória - osobné počítače (PC), monitory, All in One (AiO)
- kategória - notebooky, tablety
- kategória - tlačiarne, kopírky, multifunkčné zariadenia (MFZ)
- kategória - projektory
- kategória - sieťové prvky, switche
- kategória - komponenty
- kategória - softvéry, licencie
Celková odhadovaná hodnota
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II.1.6)
II.2)
II.2.2)

3 131 164,08 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
30212000-8
30210000-4
30212100-9
30213000-5
30213100-6
30213200-7
30213300-8
30213400-9
30213500-0
30214000-2
30215000-9
30215100-0
30230000-0
30231000-7
30231100-8
30231300-0
30231310-3
30231320-6
30232000-4
30232100-5
30232110-8
30234000-8
30236000-2
30237000-9
30237130-9
30237410-6
30237450-8
30237460-1
32413100-2
38652120-7
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48000000-8
50320000-4

II.2.3)

II.2.4)

60000000-8
Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát, Šrobárova 2, 041 80 Košice, jej fakulty, ústavy a pracoviská,
bližšie definované v jednotlivých výzvach a objednávkach.
Opis obstarávania:
Predmetom zákaziek zadávaných v rámci DNS je dodanie tovaru informačno-komunikačných technológií, predovšetkým
vybraného sortimentu monitorov, osobných počítačov, notebookov, tabletov, tlačiarní, kopírok, multifunkčných zariadení,
projektorov, serverov, aktívnych sieťových prvkov, krabicového SW, licencií, komponentov a príslušenstva k výpočtovej
technike, ktoré sú bežne dostupné na trhu, vrátane ostatných služieb súvisiacich s dodaním tovaru. Pre vybrané druhy
tovarov bude na základe požiadavky, konkrétne uvedenej v jednotlivých výzvach, požadovaný aj záručný servis.
Podrobné vymedzenie a špecifikácia konkrétnych požadovaných položiek predmetu zákazky, zadávanej v rámci
zriadeného DNS, budú uvedené v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk.
Výzva na predkladanie ponúk, v rámci zadávania konkrétnej zákazky, bude obsahovať opis, špecifikáciu a množstvo
položiek predmetu zákazky, a tiež konkrétne miesta plnenia, na ktoré sa bude tento tovar dodávať, prípadne ďalšie
potrebné informácie.
Súvisiace služby, ktoré sú požadované v rámci dodania predmetu zákazky, sú najmä:
- 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,
- odskúšanie a zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa s obsluhou a údržbou predmetu zákazky, ak to
verejný obstarávateľ bude požadovať v podrobnej špecifikácii.
Tovar musí byť nový, plne funkčný, nepoužívaný, zabalený v neporušenom obale, nepoškodený, nesmie byť
recyklovaný, repasovaný ani renovovaný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez
zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo
nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
Verejný obstarávateľ požaduje súčasne s dodaním predmetu zákazky dodať aj príslušnú dokumentáciu, ktorá sa na
tovar vzťahuje, t.j. technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo
českom jazyku, záručné listy alebo iné doklady podľa druhu tovaru.

Ostatné požadované požiadavky na plnenie predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 2 súťažných podkladov (Kúpna
zmluva - návrh).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 131 164,08 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14)Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, v
rámci tohto verejného obstarávania bližšie nešpecifikované. V prípade potreby zabezpečenia pre projekty, v rámci
ktorých už bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, alebo v prípade podpísania ďalších zmlúv o NFP, o ktorých v čase
vyhlásenia tohto verejného obstarávania nemal vedomosť, bude možnosť zabezpečenia takejto položky z tohto
verejného obstarávania.
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ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských
alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa
taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dokladmi podľa § 32
ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom
obstarávaní.
Podľa § 32 ods. 3 prvej vety zákona o verejnom obstarávaní záujemca so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej
republike a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný
predkladať verejnému obstarávateľovi nasledovné doklady:
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a
ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v
prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o
verejnom obstarávaní týmito typmi dokladu.
V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom
obstarávaní nemal možnosť prístupu do informačného systému OverSi, je oprávnený vyžiadať si od záujemcov originál
príslušného výpisu/dokladu, resp. jeho osvedčenú kópiu.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich 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 alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. V
takomto prípade predkladá naskenovaný originál JED-u vo formáte .pdf. Ak záujemca použije JED, verejný obstarávateľ
ho, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, písomne, elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou
elektronického nástroja eZakazky, požiada o predloženie dokladu/dokladov nahradených JED-om. Záujemca predloží
verejnému obstarávateľovi doklad/doklady vo forme naskenovaného originálu, resp. naskenovanej úradne overenej
kópie dokladu/dokladov vo formáte .pdf a to v zákonom stanovenej lehote, ak verejný obstarávateľ neurčil v žiadosti
dlhšiu lehotu.
Ak záujemca nevyužije na preukázanie splnenia podmienok účasti JED, v takom prípade predkladá záujemca na
preukázanie splnenia podmienok účasti naskenované originály, resp. naskenované úradne overené kópie dokladov v
rozsahu stanovenom v predmetnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, vo
formáte .pdf.
Bližšie informácie o preukazovaní splnenia podmienok účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.1)
IV.1.3)
IV.1.6)

IV.1.8)

DRUH POSTUPU
Druh postupu
Užšia súťaž
Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude realizovať v súlade s § 54 zákona o verejnom
obstarávaní, prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky a v termíne, ktorý bude uvedený vo výzve na účasť v
elektronickej aukcii pri konkrétnej zákazke, zadávanej v rámci DNS. Bližšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené
v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
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IV.2)
IV.2.2)
IV.2.4)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.08.2021 09:00
Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)
VI.2)

VI.3)

INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a hospodárskymi subjektmi sa uskutočňuje v
slovenskom alebo českom jazyku písomne - výlučne prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným
funkcionalitami elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli https://www.ezakazky.sk. Za okamih
doručenia správy sa v elektronickom nástroji eZakazky považuje okamih jej odoslania a to v súlade s funkcionalitou
eZakaziek.
Pre správne fungovanie systému pre elektronické obstarávanie eZakazky je potrebné zariadenie s internetovým
pripojením a podporovaným internetovým prehliadačom Microsoft Internet Edge - minimálne vo verzii 40, Firefox minimálne vo verzii 60 alebo Google Chrome - minimálne vo verzii 60 a vyšším, pričom internetový prehliadač musí mať
povolené tzv. cookies. Bližšie informácie o minimálnych technických požiadavkách, registrácii, prihlásení ap. sú uvedené
na internetovej stránke poskytovateľa eBIZ https://www.ezakazky.sk v sekcii Pomoc, ktorá obsahuje voľne prístupné
dokumenty a príručky na stiahnutie, ktoré je možné získať aj bez potreby registrácie alebo prihlásenia.
V prípade potreby objasnenia údajov alebo podmienok, uvedených v súťažných podkladoch, vo výzve na predkladanie
ponúk alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, môže záujemca požiadať o ich vysvetlenie a
to výlučne elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania v elektronickom nástroji eZakazky. Verejný
obstarávateľ svoju odpoveď taktiež odošle v elektronickom nástroji eZakazky, pričom bude zverejnená všetkým
záujemcom.

VI.4)
VI.4.1)

VI.4.3)
VI.4.4)

VI.5)

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, ani obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
POSTUPY PRESKÚMANIA
Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Postupom a v lehotách podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.06.2021
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