
 
 

 

Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 
  

 

Výzva na predloženie ponuky 
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117, na nižšie 

špecifikovaný predmet zákazky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov verejného obstarávateľa:  Základná škola  
Sídlo:       Trebišovská 10, 040 11 Košice 
Štatutárny zástupca:      Mgr. Peter Fábry – riaditeľ školy 
IČO:         35 546 123     
DIČ:          202 166 92 87      
Telefón/fax:      +421 55 6424647 
E-mail:        zstrebke@gmail.com    

Internetová stránka:     www.zstrebisovska10.sk   
      

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:   
Ponuku je potrebné doručiť ako scan originálnych dokumentov  vrátane podpisu a pečiatky 
uchádzača, elektronicky e-mailom na adresu:  
vo.ponuky@gmail.com  

 
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:   Mgr. Peter Fábry – riaditeľ školy 
 
4. Predmet obstarávania:    „PC učebňa ZERO klient“ 

CPV kód:  51611000-8 Inštalácia počítačov 
  33195100-4 Monitory 
  30237460-1 Počítačové klávesnice 
  30237410-6 Počítačová myš 
  48822000-6 Počítačové servery 
 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:    
Objednávka 

 
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):   

Prieskum trhu je vykonávaný za účelom zistenia cenových relácií pre predmet zákazky „PC učebňa 
ZERO klient“. 
Cenová ponuka bude slúžiť verejnému obstarávateľovi ako indikatívny cenový 
rozsah zákazky pre relevantné určenie predpokladanej hodnoty zákazky na verejné 
obstarávanie v zmysle § 6 ZVO. 

Predmetom zákazky je dodanie, nainštalovanie, odkúšanie, zaškolenie určených 
zamestnancov a odovzdanie „PC učebne ZERO klient“, v zmysle zadania s výkazom 
výmer a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Predmet zákazky musí spĺňať 
tieto podmienky: 
- Učiteľ má väčší dohľad nad žiakmi bez toho aby ,,stál žiakovi za chrbtom 
- Učiteľ vie kontrolovať žiacke plochy a ak treba zasiahnuť do žiackej práce ihneď a pomôcť 

žiakovi s prácou (s excelom, wordom, powerpointom a všetkými ďalšími aplikáciami s ktorými 
žiak pracuje vie blokovať prístup na internet a sociálne siete (facebook, instagram,...)                                 
a blokovať obsah pre dospelých, môže zdieľať svoju pracovnú plochu ostatným žiakom (žiaci 
vidia prácu učiteľa s wordom, excelom powerpointom, pdfkami, webom, activinspirom alebo 
inými výučbovými programami 

- Učiteľ môže poslať rozne typy súborov ktorémukoľvek žiakovi jedným kliknutím a taktiež žiaci 
naopak učiteľovi - napríklad po ukončení testu 

- Učiteľ môže každému žiakovi naraz alebo osobitne spustiť ľubovoľný program (word, excel, 
powerpoint, výučbové a iné...) 

- Učiteľ môže žiakom vypnúť monitory samostatne alebo všetkým naraz 
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- Učiteľ može komunikovať so žiakom samostatne cez vlastný integrovaný Chat bez toho aby 
vyrušoval ostatných  možnosť hlásenia sa žiakov cez interný softvér namiesto dvíhania ruky 
aby ostatný žiaci nevideli, že žiak potrebuje pomoc 

- Učiteľ môže zakázať používanie Zero klientov, používanie USB žiakom, prístup na internet, 
chat a hlásenie sa žiakov - všetko jedným klikom jednotlivcom alebo skupine 

- Učiteľ môže si povoliť mód na vysielanie svojej plochy ostatným užívateľom alebo zablokovať 
prihlásenie všetkým používateľom 

- Učiteľ má možnosť vytvorenia personálneho priečinka pre každého používateľa 
- Učiteľ v učebni má možnosť nastaviť premazávanie pracovnej plochy žiakov vo zvolenom 

intervale, žiakom zakázať meniť pozadie pracovnej plochy, ikony, farebnú schému, ... 
- Učiteľ má k dispozícii 2 nezávislé priečinky na prácu so žiakmi 1. ZADANIA - učiteľ má plný 

prístup a môže vkladať zadania, žiaci si vedia súbory len stiahnuť na plochu 2.ODPOVEDE – 
učiteľ má plný prístup a môže zbierať zadania, žiaci vedia súbory iba ukladať ale nevedia si 
navzájom čítať odpovede 

- V cene je zahrnuté aj zaškolenie učiteľov na prácu so systémom ZERO klient 
- Záručná doba je minimálne dva roky od prevzatia predmetu zákazky, záručný servisný zásah 

po nahlásení musí byť vykonaný najneskôr do 24 hodín, a to buď osobne alebo formu vzdialenej 
správy, prípadne tel. podporou podľa závažnosti poruchy, pozáručný servis bude trvať 60 
mesiacov od prevzatia predmetu zákazky 

- Úspešný uchádzač je povinný predložiť vyhlásenie o zhode k dodaným tovarom a zariadeniam, 
že výrobky spĺňajú technické predpisy  a harmonizované normy platné v SR resp.  v celej 
Európskej únii. 

Verejný obstarávateľ odporúča pred vypracovaním ponuky vykonať obhliadku „PC učebne ZERO 
klient“ priamo na mieste za účasti verejného obstarávateľa a následné rokovanie  o požiadavkách 
verejného obstarávateľa. Náklady spojené s obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. 
Obhliadku je potrebné dohodnúť minimálne jeden pracovný deň pred uskutočnením obhliadky                        
s verejným obstarávateľom, kontakt : +421 6424647, mobil 0911897903. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   
Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená priemerom z cien bez DPH celkom predložených 
na základe tejto výzvy. 

  
8. Miesto dodania predmetu zákazky:   Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 

 
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:   

Do 7 kalendárnych dní odo dňa vystavenia objednávky. Táto lehota je pevne stanovená a nie je 
možné ju meniť. V prípade nedodržania uvedenej lehoty verejný obstarávateľ môže  požadovať za každý 
deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 €. 

 
10. Financovanie predmetu zákazky:      Vlastné finančné zdroje verejného obstarávateľa 

  
11. Lehota na predloženie ponuky:    04.12.2020 do 11:00 hod. 
 

12. Spôsob predloženia ponuky:   e-mailom na adresu:  vo.ponuky@gmail.com     
 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   
ponúk: Celková zmluvná cena za predmet zákazky s DPH 
Úspešný uchádzač bude ten, ktorý navrhne za realizáciu predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu                        
s DPH. 
  

14. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka 
musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom, alebo tlačiarenským 
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku (slovenskom 
jazyku). 
Ak ponuku predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, všetky doklady musia byť 
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, okrem 
dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad 
v štátnom jazyku. 
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Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 
Slovenskej republiky  č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov. 
Uchádzač urči cenu v ponuke v € bez DPH, DPH a s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, 
uvedie to vo svojej ponuke. 
Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu 
zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu 
zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné 
náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť 
primeranosť jej stanovenia na základe na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku                        
v súlade so zákonom o cenách. 
Ponuka sa doručí v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač 
nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá 
ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón, 

fax,  e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky. 
(príloha) 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha - Formulár 
na vypracovanie ponuky) 

c. Čestné prehlásenie (príloha) 

d. Ocenený výkaz výmer 

Úspešný uchádzač predloží 
e. Fotokópia dokladu o oprávnení poskytnúť predmet zákazky. U právnických osôb 

napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra 
(stačí fotokópia)  

 
15. Postup pri otváraní ponúk:  Otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné 

 
16. Lehota viazanosti ponúk:  31.12.2020 

 
17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:   

Ing. Peter Mati – poverený realizáciou VO 
kontakt : 0903612171 
IPM-VO-sro@centrum.sk  

 
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ poskytne potrebnú dokumentáciu (neocenený VV v editovateľnom formáte) 
každému záujemcovi, ktorý doručí písomnú žiadosť e-mailom na adresu IPM-VO-sro@centrum.sk  
až do lehoty na predkladanie ponúk. Žiadosť musí obsahovať názov a sídlo záujemcu, IČO, DIČ, 
kontaktnú osobu, číslo telefónu, emailovú adresu. Dokumentácia bude poskytovaná len 
elektronickou komunikáciou v elektronickej forme. Verejný obstarávateľ určí spôsob potvrdenia o 
doručení dokumentácie a záujemca je povinný použiť stanovený spôsob a potvrdiť prijatie 
písomnosti. 

Ak bude stanovená PHZ nižšia ako 10 000 EUR bez DPH, ponuka pre stanovenie PHZ bude 
zároveň posudzovaná ako súťažná ponuka pre výber dodávateľa. Verejný obstarávateľ 
si vyhradzuje právo tak urobiť. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podmienky uvedené v tejto výzve meniť alebo toto verejné 
obstarávanie zrušiť. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neobjednať vyššie popísanú zákazku. 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného uchádzača pri vyššie 
uvedenom postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle platného 
zákona o verejnom obstarávaní. 
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Pokiaľ sú vo výkaze výmer uvedené výrobky konkrétnej značky, modelu, uchádzač môže ponúknuť 
ekvivalentný výrobok, ktorý má identické alebo lepšie technické parametre a úžitkové                                              
a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknuté výrobky musia spĺňať všetky príslušné technické normy, právne                    
a bezpečnostné predpisy týkajúce sa predmetných výrobkov. 

Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne výhrady voči požiadavkám, pokynom                                     
a špecifikáciám uvedeným v tejto výzve a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré 
by boli v rozpore s ňou alebo ktorá by bola inak neprijateľná. 

V prípade, že s úspešným uchádzačom sa nebude možné z akýchkoľvek dôvodov dohodnúť 
na objednávke, bude na poskytnutie súčinnosti vyzvaný uchádzač, ktorého ponuka bude 
vyhodnotená ako druhá najlepšia. 

Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. týkajúce sa vyhláseného postupu verejného 
obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované vo výzve na predloženie ponúk sa riadia 
všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predložiť ekvivalentné doklady , ktoré sa vydávajú                          
v krajine ich sídla. V prípade dokladov vystavených v inej mene ako EUR prepočet bude ako ekvivalent 
tejto hodnoty v inej mene prepočítaný podľa kurzu tejto meny platného v Národnej banke Slovenska ku 
dňu predloženia ponúk.  

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, alebo zadať mu objednávku, 
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). Ustanovenie  § 11 tým nie je dotknuté. 

Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie predmetu zákazky. 

Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu – potvrdí čestným vyhlásením. 

Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z procesu verejného obstarávania ak uchádzač nesplní 
podmienky účasti, predloží neplatné doklady, nepredloží požadované doklady alebo informácie alebo 
poskytne nepravdivé alebo pozmenené informácie, ktoré nezodpovedajú skutočnosti. 

Všetky zmeny predmetu zákazky sa môžu robiť len so súhlasom verejného obstarávateľa. Tieto zmeny 
nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu ani cenu predmetu zákazky. 

Lehota splatnosti faktúry bude do 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany verejného 
obstarávateľa. Faktúra bude uhradená až po dodaní, nainštalovaní, odkúšaní, zaškolení 
určených zamestnancov a prebratí predmetu obstarávania verejným obstarávateľom.                 
K faktúre musí byť pripojený súpis dodaných tovarov a zaridení, návody na obsluhu                        
a údržbu v slovenskom jazyku, záručné listy a technická špecifikácia jednotlivýc tovarov                                       
a zariadení, a ďalšie doklady potrebné pre prevádzku jednotlivých zariadení podľa 
všeobecne záväzných predpisov a noriem, platných v čase dodania predmetu zákazky. 

 
S úctou  
 
 
 
V Košiciach, 01.12.2020 
 
 

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

Mgr. Peter Fábry – riaditeľ školy 
 
 
 
 
Prílohy:  Identifikačné údaje uchádzača 

Formulár na vypracovanie ponuky 
    Čestné prehlásenie 
  Neocenený výkaz výmer 


