
 
 

 

 
Výzva na predloženie ponuky 

 
  

Mesto Michalovce 
Námestie osloboditeľov 30,  
071 01 Michalovce  

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Mesto Michalovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. 1b)  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 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet 
zákazky  

„ Nákup IKT do odborných učební základných škôl“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1) písm. b)  ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: 

Sídlo:   Námestie osloboditeľov 30. 071 01 Michalovce 

Štatutárny zástupca:   Viliam Zahorčák, primátor 

IČO:    00325470         

DIČ:    2020739039      

Tel.:    +421 56 6864176; +421 918 876 601         

E-mail:    jana.machova@msumi.sk  

Internetová stránka:  www.michalovce.sk 

Bankové spojenie:   Československá obchodná banka, a.s.  

Číslo účtu IBAN:             IBAN: SK04 7500 0000 0040 1480 1747       

2. Miesto predloženia / doručenia ponuky: Sídlo verejného obstarávateľa 

Kontaktná osoba: RNDr. Jana Machová, jana.machova@msumi.sk, +421 56 6864176; 
+421 918 876 601    

3. Predmet obstarávania: Nákup IKT do odborných učební základných škôl -  

4. Interaktívne projektory, projekčné tabule, Učiteľské stanice, Digitálne jazykové laboratóriá, 
Žiacke stanice s 2 stereoslúchadlami s mikrofónmi, PC zostavy, notebooky, tablety, knižnično-
informačný systém, čítačka čiarových kódov, multifunkčné zariadenie, dataprojektor a pod.  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva  
Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): – Opis jednotlivých 
komponentov ako aj úplná podrobná kvantitatívna a kvalitatívna špecifikácia je súčasťou 
nenacenených výkazov výmer v prílohách č. 1 až 5 tejto výzvy. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  30 012,99 EUR bez DPH 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Miesto dodania: I.miesto dodania – ZŠ, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce 
                             II. miesto dodania – ZŠ, Ul. Komenského 1, Michalovce 
                             III. miesto dodania – ZŠ, Ul. školská 2, Michalovce 
                             IV. miesto dodania – ZŠ, Ul. okružná 17, Michalovce 
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8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Termín 
dodania: po dohode, najneskôr do 30.6.2020 

9. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program  

10. Lehota na predloženie ponuky: 22.05.2020 do 12,00 hod.  

11. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne na podateľňu MsÚ alebo emailom na 
adresu kontaktnej osoby 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
najnižšia cena  

13. Pokyny na zostavenie ponuky:   

      Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (vyplnená príloha č. 6) 

c. Fotokópia dokladu (sken) o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. 
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného 
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v 
prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom 
sídle verejného obstarávateľa.  

d. Nacenené výkazy výmer z príloh tejto výzvy – IKT vybavenie do 4 jazykových učební 
(na 3 školách), IKT vybavenie do 1 učebne chémie a IKT vybavenie do 1 školskej 
knižnice. 

e. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu (sken originálu) 

Variantne riešenie sa nepripúšťa. 

14. Otváranie ponúk: 25.5.2020 

15. Postup pri otváraní ponúk: otváranie komisiou je neverejné 

16. Lehota viazanosti ponúk: 30.6.2020  

17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: kontaktná osoba verejného 
obstarávateľa 

18. Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa: 
 

a) Dodanie nového, nerepasovaného, neposkladaného tovaru (ani z nových, ani z renovovaných 
súčiastok) - nie "skladačku", tovar sériovej výroby s originálnym sériovým číslom.  

b) Ceny budú vrátane dopravy na miesto plnenia a všetkých nákladov súvisiacich s predmetom 
zákazky. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania.  

c) V kúpnej cene bude zahrnutá kompletná dodávka predmetu zákazky, vrátane všetkých 
súvisiacich prác a služieb. Dodanie, inštalácia, montáž, odskúšanie, zaškolenie max 4 osôb, 
odovzdanie licencií, certifikátov, dokladov na riadne užívanie a pod. 

d) Požaduje sa úplná inštalácia všetkých tovarov na mieste plnenia s demonštráciou 
požadovaných funkcií. 
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e) Verejný obstarávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade 
dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať. 

f) Tovar s uvedenými sériovými číslami bude prevzatý na základe dodacieho listu podpísaného 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

g) Predmet plnenia - tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové 
vlastnosti uvedené v špecifikácii. 

h) Požaduje sa kompatibilita všetkých súčastí jednotlivých komponentov celej učebne minimálne 
počas celej záručnej doby, preto uvádzame len minimálne technické parametre, ktoré ale 
nemusia zabezpečovať kompatibilitu celej učebne. 

i) Požaduje sa, aby dodávateľ bezodkladne po obdržaní informácii o výsledku verejného 
obstarávania, najneskôr však do 2 pracovných dní doručil (emailom) Verejnému 
obstarávateľovi informácie o dodávaných komponentoch (výrobné značky, parametre, 
špecifikácie) a informácie o kontaktnej osobe dodávateľa. 

j) Dodanie tovaru bude v pracovných dňoch v čase od 8.00 - 15.00, pričom treba oznámiť dodanie 
tovaru/montáž 5 pracovných dní vopred telefonicky/emailom. Dodávateľ môže dodať tovar až 
po dohode s Verejným obstarávateľom. 

k) Záruka na tovar je min 24 mesiacov. Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne 
vymeniť chybný, alebo nekvalitný predmet zákazky do 5 pracovných dní od nahlásenia chyby 
listom alebo emailom Verejným obstarávateľom. 

l) Parametre, ktoré sú uvedené v opise zákazky sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ 
príjme aj plnenie s lepšími parametrami. Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo 
odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, 
umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými 
respektíve lepšími parametrami. 

m) Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným tovarovom, 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami.  

n) Faktúra s dodacím listom vystavená dodávateľom musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle 
platných právnych predpisov. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej riadneho 
doručenia Verejnému obstarávateľovi. 

o) Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Verejného obstarávateľa uvedenej v 
objednávkovom formulári sa považuje za podstatné porušenie zmluvy Dodávateľom. 

 
S úctou,  
 
V Michalovciach, 13.05.2020      ..........................................................  

Viliam Zahorčák, primátor 
 
 
Prílohy:  
Príloha č.1 – Výkaz výmer – I_IKT_1.zs_Moussona_2x_jazykova_učebňa.xlsx 
Príloha č.2 – Výkaz výmer – II_IKT_4.zs_Komenskeho_ucebna_chemie.xlsx 
Príloha č.3 – Výkaz výmer – III_IKT_5.zs_Skolska_jazykova_ucebna.xlsx 
Príloha č.4 – Výkaz výmer – III_IKT_5.zs_Skolska_knižnica.xlsx 
Príloha č.5 – Výkaz výmer – IV_IKT_6.zs_Okruzna_jazykova_ucebna.xlsx 
Príloha č.6 – Návrh kritérií na určenie ceny 


