
 

 

 

 
 
 

                                                                     V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

(zákazka s nízkou hodnotou)  
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov verejného obstarávateľa:  BezpaConsult s.r.o. 
Adresa sídla/miesta podnikania: Svrčinovec 121, 023 12 Svrčinovec 
IČO:      44419881 
Typ verejného obstarávateľa:  právnická osoba 
Kontaktná osoba:    Mgr. Gocál Slavomír 
tel. č.:      +421 907 966 505 
e-mail:     info@bezpa.sk 
adresa hlavnej stránky VO(URL): www.bezpa.sk 
Názov zákazky 
Výpočtová technika s príslušenstvom 
Druh zákazky 
Zákazka na dodanie tovaru 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 7598 eur bez DPH 
Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je „nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom“ rozsahu podľa 
špecifikácie, ktorá je uvedená v Prílohe č. 4. 
Spôsob určenia ceny  

• Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa 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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenáchv znení 
neskorších predpisov. 

• Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena 
sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa 
môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom 
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné 
miesta. 

• Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie: 

- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 
- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

• Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 
označením „Nie som platcom DPH“. 

Výsledok verejného obstarávania 
Rámcová dohoda 
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania  
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zmluvnú 
cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bankovým prevodom.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/


 

 

 

Podmienky účasti: 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia : 

• Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení 
dodávať tovar, ktorý zodpovedá  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto 
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je 
uchádzač zapísaný.  

• 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 verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné 
obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania 
ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti  
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade 
s platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa 
obstaráva. 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

• Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH  

• Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií vrátane vyplnenej Cenovej tabuľky 
uvedenej v Prílohe č. 2. 

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za 
celý predmet zákazky v EUR bez DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo 
svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH, atď. 
Lehota na predkladanie ponúk 
27.05.2019 
Miesto a spôsob predloženia ponúk  
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.  

• Ponuka predložená v elektronickej podobe:  
Ponuka je doručená na emailovú adresu:  info@bezpa.skalebo bezpaconsult@azet.sk 
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Nákup výpočtovej techniky 
s príslušenstvom“  
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom 
predložená vyplnená   Príloha č. 2 a Príloha č. 3 podpísaná uchádzačom alebo 
štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za 
uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk 
na niektorú vyššie uvedenú mailovú adresu.  

• Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:  
BezpaConsult s.r.o., 023 12 Svrčinovec 121 
Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – „Nákup 
výpočtovej techniky s príslušenstvom“  
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač 
(názov, sídlo, adresa).  
 
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená 
vyplnená Príloha č. 2 a Príloha č.3 podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym 

mailto:info@bezpa.sk
mailto:bezpaconsult@azet.sk


 

 

 

orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a 
doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu verejného 
obstarávateľa.  

Obsah ponuky uchádzača 
Uchádzač predloží v elektronickej alebo listinnej podobe: 

• vyplnenú a podpísanú prílohu č. 2Návrh uchádzača na plnenie kritérií a cenová 
tabuľka a vyplnenú a podpísanú prílohuč.3 Vyhlásenie uchádzača 

• Ak uchádzač nepredloží požadované dokumenty  podľa predchádzajúceho popisu 
tejto výzvy a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, 
nebude jeho ponuka hodnotená.  

• Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  je slovenský jazyk. Ak je doklad alebo 
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa 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. 

Ďalšie informácie 

• Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s 
dodávaným tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu 
sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) 
a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) 
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 
audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané 
orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 
právnymi aktmi EÚ. 

• Obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného 
vzťahu  s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho 
zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a 
výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného 
finančného príspevku, v tomto prípade MŠVVaŠ SR, neumožňujú financovanie 
výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

         

 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. Gocál Slavomír 

............................................................................... 
Konateľ    BezpaConsult s.r.o. 
 
 
 



 

 

 

 
 

Príloha č. 2: Návrh uchádzača na plnenie kritérií a cenová tabuľka 

CENOVÁ PONUKA 
Názov zákazky:  „E-learning“. 

Identifikačné údaje uchádzača 

Názov uchádzača/obchodné meno  

Adresa sídla/miesto podnikania  

Štatutárny zástupca  

IČO  

DIČ  

IČ DPH  

Zapísaný  (ŽR SR, OR SR, iné):  

Telefón  

E- mail  

  

 
Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH. 
 
Podrobná špecifikácia ponúkaného produktu (plnenie zadania výzvy): 
Môže byť nahradená prílohou 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s opisom 
predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávateľovi  žiadne iné dodatočné náklady. 

 
 
V...................................... dňa .......................2019 

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

                                 Podpis, pečiatka 

Predmet zákazky  Cena bez DPH v € Výška DPH v € Cena celkom v € 

Nákup výpočtovej techniky 
s príslušenstvom 

 
 

  

Súvisiace služby s dodaním 
predmetu zákazky 

   

Kritérium na vyhodnotenie ponúk  
Najnižšia cena v EUR bez DPH za 
celý predmet zákazky 

   



 

 

 

 
 

 

 

Príloha č.3  – Vyhlásenie uchádzača 

 

K zákazke realizovanej v zmysle § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v. n. p. na  predmet zákazky: 

 

„Výpočtová technika“ 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

Obchodné meno ......................................................................................  

IČO: .....................................,  

 

zastúpená ................................................ týmto 

čestne vyhlasujem, 

- že súhlasím s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie 

cenových ponúk ; 

- že mnou poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé; 

- že predložená cena za celý predmet zákazky je uvedená v mene EUR (Ak uchádzač nie je 

platcom DPH, uvedie to v ponuke) 

 

- že (meno) ......................................................... je oprávnená osoba uchádzača, a (e-mail) 

......................................................................... je kontaktnou e-mailovou adresou na 

doručovanie a prijímanie podkladov,  dokladov a dokumentov v elektronickej podobe 

medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom; 

-   že súhlasím s verejným obstarávaním, realizovaným podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.   

     o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na predmet zákazky  „Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom“ 

- že máme v predmete činnosti (O.R; príp. Ž.R.) oprávnenie na dodávanie tovarov, ktoré sú 

predmetom zákazky „Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom“                                         

V .............................. dňa ................     
                                                                                          .................................................................. 
                                                                                         Fyzická osoba alebo štatutárny                  
                                                                                                      orgán, meno, podpis, pečiatka 
 
 
 
 



 

 

 

 

Príloha č.4: Opis predmetu zákazky 

 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

„Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom“ 
 
Základné údaje 
Názov / obchodné meno verejného obstarávateľa: BezpaConsult s.r.o. 
Adresa sídla /miesta podnikania:    Svčinovec 121, 023 12 Svrčinovec 
IČO:        4441988 
DIČ:       2022694894  
IČ DPH:       SK2022694894 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 
30213300-8 Stolový počítač 
30213000-5 Osobné počítače 
  
Všeobecný opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je : „Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom“ 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky: 

1. PC v zložení: Intel i5/HDD1T/SSD/DDR48G/Skrinka/zdroj Forton/DVD RW/ Monitor 
22/klávesnica/opt.myš  - 3 KS 

2. Balík SW –win10-3ks+OFFICE2019 – 7ks 
3. Notebook 15,6 Intel i3- 4ks 
 
 

Požadované súvisiace služby s dodaním predmetu zákazky: 
Inštalácia  PC na prevádzkach 

 
Miesto/miesta dodania:  
Uvedené produkty žiadame dodať do firmy BezpaConsult s.r.o, Svrčinovec 121, 023 12 
Svrčinovec na adresu prevádzok: SNP6405 Čadca Kýčerka, Paláriková 1175 Čadca 022 01 
Čadca 
 
 

Lehota dodania tovaru a splatnosť faktúry 
Lehota dodania služby 3 týždne od podpisu zmluvy, Lehota splatnosti faktúry 30 dní 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


