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Časť I. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  
 

1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov organizácie: Stredná odborná škola dopravná  
    Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa                     
IČO:                         17055211 

DIČ:   20200598580 
Štatutárny zástupca: PhDr. Jarmila Matejčíková,  riaditeľka školy 
Sídlo organizácie:    Stredná odborná škola dopravná  
    Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa  
Telefón:                    043/4282539  
E-mail:   sosdmt@sosd.sk 
WEB:   www.sosd.sk 

         Kontaktná osoba:  Jozef Žársky 
         Telefón:   043/4282203, 421917901802 

E- mail:   jzarsky@sosd.sk 
 
 
 

1.2 Predmet zákazky 
1.2.1 Názov predmetu zákazky: „Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky“ 

pre projekt „ŠKOLA V PRAXI. PRAX V ŠKOLE...“ 
1.2.2 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 72 053,00 EUR bez DPH. 
1.2.3 Kódy klasifikácie (CPV): Hlavný slovník: 30000000-9;    

Doplňujúce predmety: 30231300-0, 30213100-6, 30232110-8, 30234600-4, 
48520000-9, 30233180-6, 48219700-3, 30231310-3, 30213300-8,  
32333200-8, 48310000-4, 48190000-6. 

1.2.4 Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie tovaru: 
„Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky" pre projekt „Škola v praxi, prax 
v škole“, podľa priloženého formulára – „Cenová ponuka - príloha A“. Projekt 
je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho 
rozpočtu, kód výzvy: OPV-2011/1.1./07-SORO, prioritná os: 1 Reforma 
systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie: 1.1 Premena tradičnej 
školy na modernú. ITMS kód projektu: 26110130540. Číslo zmluvy: 
130/2012/1.1/OPV. 

1.2.5 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí kapitola D. Opis predmetu 
zákazky.  

 

1.3 Komplexnosť plnenia zákazky  
1.3.1 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky tak, 

ako je podrobne vymedzený v kapitole D. Opis predmetu zákazky. 
1.3.2 Predloženie ponuky na časť zákazky nie je možné. V prípade, že uchádzač 

predloží ponuku na plnenie len časti zákazky, bude jeho ponuka zo súťaže 
vylúčená. 

http://www.sosd.sk/
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1.4 Zdroj finančných prostriedkov  
1.4.1 Predmet  zákazky  bude  spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho  
          fondu  a  štátneho  rozpočtu,  kód  výzvy: OPV-2011/1.1./07-SORO,   prioritná      
          os: 1 Reforma   systému  vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie: 1.1  
           Premena tradičnej  školy na modernú. ITMS kód projektu: 26110130540.  
           Verejný obstarávateľ nebude poskytovať zálohy a preddavky.  

 
1.5 Zmluva 

1.5.1 Výsledkom postupu verejného obstarávania bude „Kúpna zmluva“ (ďalej len 
„zmluva“) na predmet zákazky.  

1.5.2 Požiadavky verejného obstarávateľa, uvedené v kapitole F. Obchodné 
(zmluvné) podmienky plnenia premetu zákazky, sú pre uchádzača záväzné.  
 

1.6 Miesto a termín plnenia zákazky  
1.6.1 Miesto plnenia zákazky: Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 
            Martin-Priekopa. 
1.6.2 Termín plnenia zákazky: do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

„Kúpnej zmluvy“. 
 
1.7 Oprávnený uchádzač 

1.7.1 Uchádzač na účely zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, 
právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, 
uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku. 

1.7.2 Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov podľa § 31 zák. č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Verejný obstarávateľ nesmie 
vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila určitú právnu formu                      
do predloženia ponuky. Ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, verejný 
obstarávateľ požaduje od členov tejto skupiny dodávateľov, aby                        
pred podpísaním zmluvy vytvorili spoločne určitú právnu formu z dôvodu 
riadneho plnenia zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje, aby skupina 
dodávateľov stanovila zástupcu skupiny (vedúceho člena skupiny), ktorý bude 
oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať 
pokyny v tomto verejnom obstarávaní. V tomto prípade bude predložené 
prehlásenie všetkých členov skupiny dodávateľov, podpísané štatutárnymi 
zástupcami všetkých členov skupiny dodávateľov, ktorý člen skupiny 
zastupuje skupinu dodávateľov navonok vo verejnom obstarávaní, a to                      
v origináli alebo overenej kópii. Ak dokumenty v ponuke sú podpísané osobou, 
ktorá nie je štatutárnym orgánom uchádzača alebo člena skupiny 
dodávateľov, verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj splnomocnenie              
pre zástupcu uchádzača alebo člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený 
konať v mene uchádzača alebo členov skupiny dodávateľov v záväzkových 
vzťahoch.  
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1.8 Predloženie ponuky 
1.8.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač vo svojej ponuke 

predloží doklady a dokumenty požadované v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a podľa týchto súťažných podkladov (ďalej len „SP“). 

1.8.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 4.1 osobne alebo 
poštovou zásielkou na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a v lehote                          
na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2. týchto SP. Ponuka sa predkladá tak,  
aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu                  
na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá"            
a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom 
"Ostatné". 

1.8.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 4.2.1, 
verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením 
miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

1.8.4 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je 
podľa bodu 4.2.2 rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému 
obstarávateľovi. 

1.8.5 Ak súčasťou ponuky nebudú doklady a dokumenty podľa bodu 1.8.1 alebo 
dokumenty podľa bodu 3.2 Obsah ponuky, ani po výzve na ich vysvetlenie 
alebo doplnenie, bude takáto ponuka zo súťaže vylúčená. 

 
1.9 Variantné riešenie 

1.9.1 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
1.9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto variantné riešenie 

nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 
predložené. 

1.9.3 Ak z predloženej ponuky nebude zrejmé, ktoré je variantné riešenie, bude táto 
ponuka vylúčená z predmetného verejného obstarávania.  

 
1.10 Platnosť ponuky 

1.10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným 
obstarávateľom do 30.04.2013.  

1.10.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov, ktoré by mali za následok 
predĺženie lehoty viazanosti ponúk, verejný obstarávateľ upovedomí všetkých 
uchádzačov, ktorých sa to týka o predpokladanom predĺžení viazanosti ponúk 
a následne novej lehote viazanosti ponúk. 

1.10.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom 
oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 1.10.2. 

 
 

1.11 Náklady na ponuku 
1.11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
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1.11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a predložené v lehote               
na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2, sa uchádzačom nevracajú 
a zostávajú ako súčasť dokumentácie o postupe verejného obstarávania.  

1.11.3 Nevybratie uchádzača za dodávateľa tovarov, nevytvára nárok na uplatnenie 
náhrady škody. 

 
 

Časť II. 
DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE 

 

2.1 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami a uchádzačmi  
2.1.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi 

verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami sa bude 
uskutočňovať písomnou formou v štátnom jazyku.  

2.1.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod., (ďalej 
len „elektronické prostriedky“) ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto 
informácie sa doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa 
odoslania informácie elektronickými prostriedkami tak, aby písomná forma 
dorozumievania bola doručená v zákonom alebo verejným obstarávateľom 
určených lehotách pre konkrétny úkon. 

2.1.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia 
obsahu a informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná 
forma 

2.2 Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
2.2.1 V prípade potreby vysvetliť podmienky alebo požiadavky účasti vo verejnom 

obstarávaní, SP alebo inej sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek           
zo záujemcov podľa bodu 2.1 požiadať o ich vysvetlenie písomne 
u zodpovednej osoby verejného obstarávateľa – kontaktnej osoby  na adrese:  
Stredná odborná škola dopravná 
Jozef Žársky  
Zelená 2  
038 61 Martin- Priekopa 

                     telefon: 043/4282203, 421917901802 
                E-mail: jzarsky@sosd.sk 

2.2.2 Aby verejný obstarávateľ mohol zabezpečiť vysvetlenie podmienky účasti                   
vo verejnom obstarávaní, SP alebo inej sprievodnej dokumentácie, v zmysle  
§ 38 ZVO, bude za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie 
považovaná každá požiadavka záujemcu doručená verejnému obstarávateľovi 
12 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

 
 
 
 

2.2.3 Ak požiadavka záujemcu o vysvetlenie nebude doručená v lehote podľa bodu 
2.2.2 SP, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo na takúto požiadavku 
o vysvetlenie SP neodpovedať. 
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2.2.4 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú zo strany 
ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 2.2.2, poskytne verejný obstarávateľ 
všetkým známym záujemcom, ktorí si prevzali SP. 

2.2.5 Verejný obstarávateľ v zmysle § 34 ods. 14 ZVO, môže vo výnimočných 
prípadoch doplniť informácie uvedené v SP, ktoré preukázateľne oznámi 
súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty             
na predkladanie ponúk. 

 
2.3 Ohliadka miesta plnenia zákazky 

2.3.1 Ohliadka miesta plnenia zákazky nie je potrebná.  
 
 

Časť III. 
PRÍPRAVA PONUKY 

 
3.1 Jazyk ponuky 

3.1.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa 
predkladajú v štátnom jazyku.  

3.1.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo 
záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť 
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho 
jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich 
obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. 

 
3.2 Obsah ponuky 

3.2.1 Uchádzač predkladá ponuku tak, aby obsahovala osobitne oddelenú               
a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, 
označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť 
ponuky, označenú slovom "Ostatné". 
3.2.1.1 Časť ponuky označenej ako "Ostatné" musí obsahovať: 

3.2.1.1.1 Identifikačné údaje uchádzača – názov (obchodné 
meno), adresu, resp. sídlo miesta podnikania uchádzača, 
IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny zástupca, telefón,  e-mail, na 
ktorý verejný obstarávateľ zašle výzvu do e-aukcie 
a iné. 

3.2.1.1.2 Zoznam všetkých predložených potvrdení, dokladov 
a dokumentov.  

3.2.1.1.3 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami v SP 
(príloha č. 2 SP). 

3.2.1.1.4 Potvrdenia, doklady a dokumenty, ktorými uchádzač 
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní, požadované v oznámení o vyhlásení  

3.2.1.1.5 verejného obstarávania a v kapitole SP B. Podmienky 
účasti uchádzačov. 
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3.2.1.1.6 Návrh „Kúpnej zmluvy“ bez uvedenia ceny (príloha č.3 
SP)  

3.2.1.1.7 Doklad o zložení zábezpeky. 
3.2.1.1.8 Podľa § 32 ods. 8 ZVO splnenie podmienky účasti možno 

preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom 
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti 
predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač 
podľa § 44 ods. 1 ZVO po vyhodnotení ponúk v čase            
a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 

3.2.1.2 Časť ponuky označenej ako "Kritéria" musí obsahovať: 
3.2.1.2.1 Návrh na plnenie kritéria – samostatný dokument (príloha 

č. 1 SP) na celý predmet zákazky, ktorého cena je totožná 
s cenou uvedenou v ocenenom formulári: „Cenová ponuka 
– príloha A“ a  v uvedenom návrhu zmluvy (príloha č.3 SP).  

3.2.1.2.2 Návrh „Kúpnej zmluvy“ podľa kapitoly F. Obchodné 
(zmluvné) podmienky plnenia predmetu zákazky.  

3.2.1.2.3 Vyplnený formulár – „Cenová ponuka - príloha A“ 
(rozpočet v papierovej forme), v zmysle opisu predmetu 
zákazky podľa kapitoly D. Opis predmetu zákazky, kapitoly                     
E. Spôsob určenia ceny a kapitoly F. Obchodné (zmluvné)  
podmienky plnenia predmetu zákazky. 

 
3.2.2 Doklady podľa bodov 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2 a 3.2.1.1.3 sú informatívne a ich 

prípadné nepredloženie nebude dôvodom na vylúčenie ponuky zo súťaže. 
 
3.3 Zábezpeka 

3.3.1 Zábezpeka sa vyžaduje. 
3.3.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 3 600,00 EUR. (Slovom: tritisícšesťsto 

EUR).  
3.3.3 Spôsoby zloženia zábezpeky: 

3.3.3.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného 
obstarávateľa, alebo 

3.3.3.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. 
3.3.4 Podmienky zloženia zábezpeky. 

3.3.4.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného 
obstarávateľa.  
3.3.4.1.1 Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného 

obstarávateľa č.  ú.:3006524001/5600,Prima banky 
Slovensko a.s.. Ako variabilný symbol sa uvedie IČO 
záujemcu.  

3.3.4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte 
verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty 
na predkladanie ponúk. Doba platnosti zábezpeky formou 
zloženia finančných prostriedkov na účet verejného 
obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. 



  

Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 

Názov projektu: Škola v praxi, prax v škole… 
ITMS 26110130540 

 
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

          
 
 

 

- 11 - 

3.3.4.1.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného 
obstarávateľa podľa bodov 3.3.4.1.1 a 3.3.4.1.2, bude 
uchádzač zo súťaže vylúčený. 

3.3.4.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača. 
3.3.4.2.1 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami                 

§ 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Záručná listina 
môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej 
republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej 
republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti 
bankovej záruky v záručnej listine trvá až do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk. 

3.3.4.2.2 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že 
uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača 
do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje 
ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť 
súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne 
zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území 
Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená 
zahraničnou banku v štátnom jazyku krajiny sídla takejto 
banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom     
do slovenského jazyka. To sa netýka bankovej záruky 
predloženej v českom jazyku. 

3.3.4.2.3 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude 
uchádzač zo súťaže vylúčený. 

3.3.5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky po uplynutí lehoty viazanosti 
ponúk. 
3.3.5.1  Ak bola zábezpeka zložená zložením finančných prostriedkov na účet 

v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, verejný obstarávateľ 
vráti zábezpeku uchádzačom aj s úrokmi, ak mu ich táto banka alebo 
pobočka zahraničnej banky poskytuje. 

3.3.5.2 Verejný obstarávateľ uvoľní zábezpeku uchádzačom najneskôr do 7 
dní od uzavretia zmluvy. 

3.3.5.3 Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne 
uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný 
obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej 
záruky počas doby jej platnosti. 

3.3.5.4 Verejný obstarávateľ uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk 
uchádzačovi zábezpeku do 7 dní, ak 
3.3.5.4.1 uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom 

obstarávaní a verejný obstarávateľ ho vylúčil z verejného 
obstarávania a uchádzač nepodal námietku proti postupu 
verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 ZVO, 

3.3.5.4.2 vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač 
nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa 
v lehote podľa § 138 ods. 5 ZVO. 
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3.3.5.5 Ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, 
bezodkladne vráti zábezpeku uchádzačovi. 

3.3.5.6 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok 
uvedených v bodoch 3.3.4. 

3.3.5.7 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej 
zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predlženej lehoty 
viazanosti ponúk. 

3.3.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač 
odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, ak v prípadoch podľa § 32 
ods. 8 ZVO nepredloží doklady v čase a spôsobom určeným verejným 
obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú v rozpore s údajmi, 
uvedenými v čestnom vyhlásení alebo ak neposkytne súčinnosť podľa § 45 
ods. 9. ZVO. 

 
3.4 Splnenie podmienok účasti uchádzačov 

3.4.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa kapitoly                     
B. Podmienky účasti uchádzačov posudzuje verejný obstarávateľ splnením 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení 
verejného obstarávania a SP. 

3.4.2 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti             
vo verejnom obstarávaní uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú 
obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich 
spoločníkov a známych akcionárov. 

3.4.3 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti           
vo verejnom obstarávaní uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú 
obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich 
spoločníkov a známych akcionárov. 

3.4.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo            
o doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je 
možné posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienok účasti. 

3.4.5 Verejný obstarávateľ  vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak: 
a) nesplnil podmienky účasti, 
b) predložil neplatné doklady, 
c) nepredložil po písomnej žiadosti podľa § 33, ods. 4, ZVO vysvetlenie alebo 
doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo, 
d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

3.4.6 Neplatnými dokladmi sú doklady, 
a) ktorým uplynula lehota platnosti, 
b) ktoré sú neúplné alebo 
c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené. 

3.4.7 Uchádzača z členského štátu, ak je v krajine svojho sídla oprávnený 
vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ nesmie vylúčiť z dôvodu, 
že na základe ZVO sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá 
právna forma. 
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3.4.8 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol 
vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka  
podľa § 138 ods. 2 písm. e) ZVO.  
 

3.5 Mena a ceny uvádzané v ponuke 
3.5.1 Navrhovaná zmluvná cena za dodaný tovar pre predmet zákazky musí byť 

stanovená podľa  § 3 zákona č.18/1996 Z. z. 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.  

3.5.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (EUR). 
3.5.3 Cenu – návrh na plnenie kritéria, uchádzač uvedie v prílohe č. 1 SP. Ak je 

uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
3.5.3.1 navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky bez DPH, 
3.5.3.2 sadzba DPH a vyčíslená hodnota DPH v EUR, 
3.5.3.3 navrhovaná zmluvná cena za celý predmet zákazky vrátane DPH. 

3.5.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom          
v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v cenovej ponuke upozorní. 

3.5.5 Uchádzač predkladá navrhovanú zmluvnú cenu v papierovom prevedení. 
 
3.6 Vyhotovenie ponuky 

3.6.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo 
tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod. 

3.6.2 Doklady a  dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto SP, musia byť v ponuke 
predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo 
dokumentov (v zmysle bodu 3.6.5 toto platí len pre originálne vyhotovenie 
ponuky). 

3.6.3 Všetky doklady vystavené uchádzačom (ako napr. čestné vyhlásenia, 
vyhlásenia, špecifikácia ceny, ocenený formulár: „Cenová ponuka – príloha A“, 
technické špecifikácie, návrh zmluvy a pod.) musia byť podpísané osobami 
oprávnenými konať v mene uchádzača. 

3.6.4 V záujme uchádzačov verejný obstarávateľ požaduje, aby každý list ponuky 
bol podpísaný alebo parafovaný uchádzačom, aby všetky listy ponuky boli 
očíslované a aby ponuka bola nerozoberateľne zviazaná. 

3.6.5 Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača (jej obe časti aj 
"Kritériá", aj "Ostatné") bola predložená v dvoch vyhotoveniach. Jedno 
vyhotovenie ako originál, ktoré bude obsahovať všetky doklady a dokumenty 
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na obsah ponuky uvedených 
v týchto SP v origináli alebo ich overené kópie. Druhé vyhotovenie ponuky 
môže byť predložené ako rovnopis s kópiami dokladov a dokumentov podľa 
požiadaviek na obsah ponuky. Uchádzač je povinný zreteľne označiť osobitne 
oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií                       
na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá", aj  osobitne oddelenú 
a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné", ktoré 
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vyhotovenie je „Originál“ a ktoré „Kópia“. V prípade nezrovnalostí, bode 
verejný obstarávateľ považovať za správne údaje v „Origináli“. 

3.6.6 Nesplnenie požiadaviek uvedených v bode 3.6.4 a 3.6.5 týchto SP bude 
považované za formálny nedostatok, ktorý nemá vplyv na kvalitu ponuky, jej 
vyhodnocovanie a nie je dôvodom na vylúčenie.  

 
 

Časť IV. 
PREDKLADANIE PONÚK 

       
4.1 Označenie obalov ponúk 

4.1.1 Uchádzač vloží ponuku nasledovne: osobitne oddelenú a uzavretú časť 
týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú 
slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, 
označenú slovom "Ostatné" do celkového samostatného obalu. Obaly musia 
byť uzatvorené. 

4.1.2 Vonkajší obal ponuky, obal časti ponuky, označenej ako "Kritériá" a obal časti 
ponuky, označenej ako "Ostatné" musí obsahovať nasledovné údaje: 
4.1.2.1 adresu verejného obstarávateľa, uvedenú v bode 4.2.1, 
4.1.2.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresu alebo sídlo 

miesta podnikania), 
4.1.2.3 označenie „Ponuka: súťaž – neotvárať“, 
4.1.2.4  označenie heslom súťaže: „Zariadenie/vybavenie a  didaktické 

prostriedky“. 
  
4.2 Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

4.2.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu: 
Názov: Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa 
Sídlo: Zelná 2, 036 08 Martin-Priekopa. 
Pracovná doba:  06.00 – 14.00 hod. v  pracovných dňoch. Lehota na 
predkladanie ponúk uplynie  dňa 08.08.2013 o 10:00 hod. LSEČ. 

4.2.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 
4.2.1 sa vráti uchádzačovi neotvorená a nebude predmetom vyhodnocovania 
v tejto súťaži.  

 
4.3 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

4.3.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať 
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.1. 

4.3.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej 
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom 
poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou 
osobou uchádzača na adresu podľa bodu 4.2.1 a doručením novej ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.1 . 
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Časť V. 
OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK 

 
5.1 Otváranie obálok s ponukami 

5.1.1 Otváranie častí ponúk, označených ako časť "Ostatné", je neverejné 
a uskutoční sa dňa: 09.08. 2013 o 10.00 hod. LSEČ., na adrese: Stredná 
odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa, v zasadačke č. 31 
AB-budovy, bez účasti uchádzačov. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že 
najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky, 
označenú ako "Ostatné". Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako 
"Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola 
predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej ako "Ostatné" komisia 
vykoná všetky úkony podľa ZVO, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti 
ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj 
vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo 
uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.  

5.1.2 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia najskôr deň, 
nasledujúci po dni 
5.1.2.1 márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 

136 ods. 1 písm. a) až c) alebo na doručenie námietky podľa § 138 
ods. 2 písm. d) všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu 
žiadneho záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu žiadnej 
ponuky, 

5.1.2.2 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 
písm. a) až c) všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu 
žiadneho záujemcu alebo uchádzača ani k vylúčeniu žiadnej ponuky 
a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu, 

5.1.2.3 márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky podľa § 138 ods. 2 
písm. e) všetkým oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň 
jedného záujemcu alebo uchádzača alebo k vylúčeniu aspoň jednej 
ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo nebola 
včas doručená námietka podľa § 138 ods. 2 písm. a) až d), 

5.1.2.4 deň, nasledujúci po dni právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 139 
ods. 1 až 4 alebo doručenia rozhodnutia úradu podľa § 138 ods. 12, 
ak bola včas doručená aspoň jedna námietka. 

5.1.3 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" je neverejné z dôvodu 
následnej elektronickej aukcie – § 43 ods. 3 ZVO.  

5.1.4 Komisia vykoná otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" len                
vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené a overí neporušenosť tejto časti 
ponuky. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Kritériá" komisia označí 
rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako "Ostatné", 
predloženú tým istým uchádzačom.  

5.2 Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
5.2.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného 

porovnania ponúk a odporúčaní do prijatia ponuky sú dôverné. Členovia 
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komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa 
nesmú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytnúť 
alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným 
osobám. 

5.3 Preskúmanie ponúk 
5.3.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

5.3.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode 3.2, 
5.3.1.2 obsahujú potvrdenie o zložení zábezpeky podľa určených 

podmienok, 
5.3.1.3 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení 

o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto SP. 
5.3.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia 

alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými 
verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 
a v týchto SP. 

5.3.3 Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi zoznam vylúčených 
ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia. 

 
5.4 Vysvetľovanie ponúk 

5.4.1 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. 
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa 
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

5.4.2 Komisia písomne požiada uchádzača o odôvodnenie mimoriadne nízkej 
ponuky, v prípade, ak sa táto objaví v jeho ponuke. 

5.4.3 V písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky uchádzač zdôvodní 
podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.  

5.4.4 Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky, môže komisia vyzvať 
uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého 
odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia pozvánky. 

5.4.5 Komisia vezme do úvahy odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uvedené      
v § 42, ods. 3, písm. a), b), c), d) a e) ZVO.  

5.4.6 Komisia vylúči ponuku z dôvodov v zmysle § 42, ods. 4. písm. a), b), c), d) a 
e) ZVO. 

5.4.7 Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi zoznam vylúčených 
ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia. Verejný obstarávateľ písomne 
oznámi uchádzačovi (-om) jeho (-ich) vylúčenie s uvedením dôvodov v zmysle 
v zmysle § 42, ods. 6., písm. a) a b) ZVO a lehoty v zmysle v zmysle § 42, 
ods. 6., písm. c) ZVO. 

 
5.5 Mena na vyhodnotenie ponúk 

5.5.1 Uchádzač uvedie všetky ceny v eurách. Ceny uvedené v ponukách 
uchádzačov sa budú vyhodnocovať len v eurách. 

 
5.6 Hodnotenie ponúk 
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5.6.1 Komisia vyhodnocuje v zmysle ZVO časti ponúk, označených ako "Kritériá", 
len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria určenom 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe 
pravidiel určených v SP, kapitola C. Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá 
ich uplatnenia. 

5.6.2 Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami podľa bodu 5.7.2          
na účasť v elektronickej aukcii. Poradie ponúk bude v elektronickej aukcii 
zostavené automatizovaným vyhodnotením ponúk. Východiskom elektronickej 
aukcie je celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR. 

5.6.3 Počas vyhodnocovania ponúk členovia komisie nesmú poskytovať informácie 
o obsahu ponúk a ich vyhodnocovaní. 

 
5.7 Elektronická aukcia 
         Spôsob vyhodnotenia ponúk - automatizované vyhodnotenie – prostredníctvom    
         elektronickej aukcie 
 
 
5.7.1 Verejný obstarávateľ pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky podľa 
kritéria na vyhodnotenie ponúk. 
 
5.7.2 Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých 
uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových hodnôt. 
Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, 
ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. 
 
5.7.3 Elektronická aukcia bude uskutočnená dvojkolovo, a to ako medzikolo a súťažné kolo. 
Elektronická aukcia sa začne najskôr dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť 
v elektronickej aukcii. 
 
5.7.4 Počas elektronickej aukcie budú všetci uchádzači informovaní v každom okamihu 
o ich relatívnom umiestnení. 
 
5.7.5 Po skončení elektronickej aukcie Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu na základe 
výsledku elektronickej aukcie. 
 
5.7.6 Proti priebehu elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu nemožno 
podať námietky. 

 
 
 
 
 

5.7.7 Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch. Elektronická 
aukčná sieň (ďalej len e-aukčná sieň) je prostredie umiestnené na určenej adrese 
vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové hodnoty upravené 
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smerom nadol. Súťažné kolo je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné 
porovnávanie hodnôt ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich 
vyhodnocovanie v limitovanom čase. E-aukcia bude vykonaná elektronickými zariadeniami 
prostredníctvom siete Internet. Administrátor odošle výzvu na účasť v e-aukcii 
elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačom na prvú e-mailovú adresu 
uvedenú v ponuke uchádzača v identifikačných údajoch.  
 
Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia 
k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas začatia a ukončenia medzikola, 
dátum a čas začatia súťažného kola a spôsob ukončenia e-aukcie, minimálny a maximálny 
krok zníženia nových cien.  
 
V medzikole bude uchádzačom sprístupnená e-aukčná sieň, kde sa zadajú hodnoty prvkov 
z ponuky uchádzača, ktoré budú následne skontrolované administrátorom (bude sa 
vychádzať z ponukovej hodnoty prvku.  
 
Každý uchádzač v medzikole má sprístupnenú iba svoju ponuku. V medzikole sa uchádzači 
oboznámia s priebehom a s Pokynmi k e-aukcie. Pokyny k e-aukcii obsahujú aj údaje 
týkajúce sa minimálneho kroku zníženia hodnoty prvku, pravidlá predlžovania súťažného 
kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov. V medzikole uchádzači nemôžu svoje ponuky 
meniť.  
 
V súťažnom kole bude prebiehať e-aukcia on-line. Uchádzači budú mať možnosť upravovať 
hodnotu prvku v ľubovoľnom počte krokov smerom nadol. Zmena hodnoty nesmie byť 
na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá nová hodnota prvku musí byť cenou 
za rovnaký predmet a rozsah zákazky, ako bol špecifikovaný v ponuke uchádzača, 
predloženej v lehote na predkladanie ponúk. Počas súťažného kola budú všetkým 
uchádzačom súčasne uverejňované informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu 
ich relatívne umiestnenie.  
 
5.7.8  V prípade, že sa uchádzač rozhodne neaktualizovať svoju pôvodnú ponuku počas 
priebehu elektronickej aukcie, bude ponuka akceptovaná v procese konečného 
vyhodnocovania ponúk, t.j. výsledné poradie uchádzačov bude zohľadňovať ponuky 
všetkých uchádzačov, aj tých, ktorí sa e-aukcie  nezúčastnili. 

 
 

 
 
  

 

 
Časť VI. 

UZAVRETIE ZMLUVY 
 

6.1 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
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6.1.1 V prípade podľa § 32 ods. 8 ZVO je verejný obstarávateľ povinný                        
po vyhodnotení ponúk – po automatizovanom vyhodnotení ponúk formou 
elektronickej aukcie, t. j. po ukončení on-line e-aukcie, vyhodnotiť splnenie 
podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi podľa § 33; ak 
dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie 
podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. 

6.1.2 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu 
podľa § 44, ods. 1 ZVO a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení 
uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť 
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť 
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. 
Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo 
ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody 
neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača 
alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky 
alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 
písm. f) ZVO. 

6.1.3 Na základe výsledku elektronickej aukcie bude úspešný uchádzač vyzvaný     
na predloženie upravenej Prílohy: „Kúpnej zmluvy“ v požadovanom počte 
vyhotovení  a v súlade s cenou predloženou v elektronickej aukcii. 

 
6.2 Uzavretie zmluvy 

6.2.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v  lehote viazanosti. Uzavretá zmluva 
nesmie byť v rozpore so SP a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom 
alebo uchádzačmi.  

6.2.2 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo 
uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku 
vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ZVO, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, 
ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 
ZVO alebo ak neboli podané námietky podľa § 138 ZVO.   

6.2.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
6.2.4 V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov a verejný obstarávateľ 

prijme ich ponuku, verejný obstarávateľ požaduje od členov tejto skupiny 
dodávateľov, aby pred podpísaním zmluvy vytvorili spoločne určitú právnu 
formu, aby ručili za záväzky spoločne a nerozdielne z dôvodu riadneho 
plnenia zmluvy. 

6.2.5 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu 
súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 
dohody s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi tak, aby mohli byť 
uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 až 7, § 45 
ZVO, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač 
odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo 
nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ ich môže uzatvoriť              
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa 
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umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 
rámcovú dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu 
súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní 
odo dňa, kedy bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ 
môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným 
uchádzačom alebo uchádzačmi s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí               
v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť 
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, 
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 
dní odo dňa, kedy bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný.   

 
 

Časť VII. 
ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU 

 
7.1 Zrušenie použitého postupu 

7.1.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušenia požitého postupu verejného 
obstarávania, ak nastanú skutočnosti podľa § 46 ods. 1 alebo ods. 2 ZVO. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Postup verejného obstarávania, VEREJNÁ SÚŤAŽ, 
podlimitná zákazka (tovar) 
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SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

 

 

 

 

 

Názov predmetu zákazky: 

„Zariadenie/vybavenie 
a didaktické prostriedky" 

 
 
 
 
 
 

 
 

B. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 

 

 

 
 
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti v postupe verejného 
obstarávania: 
 
1. Podmienky účasti – osobné postavenie uchádzačov - § 26 ZVO 

 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti: Uchádzač predloží všetky doklady potvrdzujúce splnenie podmienok účasti 
vo verejnom obstarávaní v zmysle § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
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obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ZVO). Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže predložením dokladov podľa             
§ 26 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5 citovaného zákona. Podľa § 128 ods. 1 
citovaného zákona môže uchádzač nahradiť doklady podľa § 26 ods. 2 citovaného 
zákona potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o  zapísaní do  zoznamu 
podnikateľov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 31 
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť všetky doklady uvedené v tomto bode ako 
originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov.  
Podľa § 32 ods. 8 ZVO splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným 
vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti 
predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase 
a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.  

 Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje uvedené doklady z dôvodu vedomosti 
osobného postavenia uchádzača. 

 
1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia: 
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 

odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov 
Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin 
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo  za trestný čin 
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin 
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 

b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 

c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku,  

d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia, 

e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie 

odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je 

osobou, 
1.  ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 

spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2.  ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je 
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alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 
2a.  spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto 

spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2b  právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  

3.  ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy                        
k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.  

 
1.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO 

a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b)  písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c)  písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri 

mesiace, 
d)  písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri 

mesiace, 
e)  písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, 
f)  písm. h) čestným vyhlásením uchádzača.  
 

1.3 Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré 
z dokladov uvedených v § 26 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, 
možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

 
1.4 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto 

členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť 
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou 
inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu 
alebo v krajine sídla uchádzača. 

 
1.5 Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä 

účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo verejnom obstarávaní, porušenie zákazu 
nelegálneho zamestnávania, za ktoré bola právoplatne uložená pokuta a iné hrubé 
porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať 
konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku                  
1 písm. g) ZVO plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným. 

 
1.6 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto obstarávania 

sa rozumie 
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné 

podať žalobu, 
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola 

podaná žaloba, 
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c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu 
správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo 

d) iný právoplatný rozsudok súdu. 
 

1.7 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. g) ZVO 
spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta 
podľa osobitného predpisu. 

  
1.8 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom 

obstarávaní, požaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa § 26 ZVO za všetkých 
členov skupiny samostatne. 

 
1.9 Podľa § 128 ods. 1 ZVO, môže uchádzač  predložením potvrdenia Úradu pre verejné 

obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, preukázať splnenie podmienok 
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 ZVO. 

 
2. Podmienky účasti – finančné a ekonomické postavenie uchádzačov - § 27 ZVO 

 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti:  

 

Uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky (2010, 
2011, 2012 za každý rok jednotlivo), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo 
začatia prevádzkovania činnosti. Prílohou prehľadov budú výkazy ziskov a strát alebo 
výkazy o príjmoch a výdavkoch za uvedené roky, alebo ich ekvivalenty používané                
v krajine sídla uchádzača. Výkazy, resp. ich ekvivalenty, musia byť predložené              
v originálnom vyhotovení potvrdené príslušným správcom dane, alebo ich úradne 
overené fotokópie.  
V prípade, že uchádzač nemá ukončený hospodársky rok 2012 predloží predbežný 
výkaz, resp. ekvivalentný doklad podpísaný štatutárnym orgánom, resp. osobou 
oprávnenou konať v mene uchádzača. V prípade, že bude ponuka predložená 
skupinou dodávateľov podľa § 31 ZVO, predloží skupina požadované doklady 
spoločne za celú skupinu dodávateľov, podľa § 31 ods. 3.  
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť 
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí 
uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne 
disponovať zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného           
a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou 
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať 
svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého 
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 
1 písm. f) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje 
uchádzačovi poskytnuté.  
Podľa § 32 ods. 8 ZVO splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným 
vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti 
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predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase 
a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
Odôvodnenie: Predmetná podmienka mapuje stav ekonomickej a finančnej situácie 
uchádzača. Podmienka je primeraná a jej potreba sleduje cieľ nájsť spôsobilého          
a ekonomicky stabilného uchádzača, ktorý preukáže svoju finančnú stabilitu pre riadne 
plnenie predmetu zákazky. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ročného obratu v minimálnej výške 
200.000,00 EUR bez DPH. Ak prevádzkovanie činnosti uchádzača je kratšie ako tri 
roky, požaduje verejný obstarávateľ predloženie prehľadu o dosiahnutom obrate             
za obdobie prevádzkovania podnikateľskej činnosti v minimálnej ročnej hodnote              
za každý hospodársky rok prevádzkovania podnikania (min. 200.000,00 EUR            
bez DPH). Ak uchádzač predkladá uvedené doklady v inej mene ako EUR, uchádzač 
uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v EUR, ktorú stanoví kurzom ECB 
platným ku dňu zverejnenia tohto oznámenia.  
 

3. Podmienky účasti – technická alebo odborná spôsobilosť uchádzačov - § 28 ZVO 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
účasti:  

 

Uchádzač predloží v zmysle § 28 ods. 1 písm. a) ZVO zoznam dodávok tovarov 
rovnakého alebo podobného predmetu zákazky za prechádzajúce 3 roky doplneným 
referenčnými listami (potvrdeniami ako originály alebo úradne overené kópie) o plnení 
zmluvy s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Ak odberateľom bol verejný 
obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ; ak 
odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí 
odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní.  
Odôvodnenie: Vzhľadom na komplexnosť požadovaného predmetu zákazky verejný 
obstarávateľ požaduje preukázanie uvedených dokladov, že uchádzač má praktické 
skúsenosti s dodaním tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky. 
 

V súlade s §28, ods.1, písm. d) a tiež v súlade s §29 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších úprav uchádzač predloží originál alebo úradne overenú 
fotokópiu platného certifikátu systému riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001 
minimálne v oblasti predaj, inštalácia a servis zariadení výpočtovej techniky vydaného 
nezávislou certifikačnou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia 
kvality uchádzačom. Uchádzač pre zdokladovanie splnenia podmienky môže využiť 
systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. 
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi 
členských štátov. 
Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, 
ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na 
vystavenie príslušného certifikátu, pričom za rovnocenné považuje okrem vyššie 
uvedených tieto dokumenty: správa z externého auditu systému kvality oprávnenou 
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inštitúciou potvrdzujúca funkčnosť systému alebo potvrdenie certifikačnej agentúry o 
úspešnom absolvovaní certifikačného auditu. Za nesplnenie podmienok účasti sa 
považuje predloženie príručky kvality, interných smerníc, správ z interného auditu 
realizovaného internými auditormi alebo inej časti dokumentácie spracovanej u 
uchádzača, ktorá popisuje plánovaný stav systému riadenia kvality, ale nepotvrdzuje 
funkčnosť tohto systému kvality. 
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ vzhľadom na školské prostredie, v ktorom budú 
nakupované zariadenia používané a ich max. využívanie počas vyučovania a na 
prípravu nových učebných materiálov potrebuje zabezpečiť dodávku kvalitných 
zariadení a zabezpečiť požadovaný štandard na ich prevádzku (funkčnosť a 
prevádzkyschopnosť týchto zariadení, nízka poruchovosť, promptný záručný i 
pozáručný servis,...) 
 
Splnenie podmienky v zmysle § 28 ods. 1 písm. l) ZVO – opismi tovarov (výrobkov). 
Uchádzač predloží technický opis (technické parametre) ponúkaných tovarov predmetu 
zákazky. Z týchto dokumentov musí byť zrejmé splnenie všetkých požiadaviek 
určených verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch v kapitole D. Opis 
predmetu zákazky.  
V prípade, že bude ponuka predložená skupinou dodávateľov podľa § 31 ZVO, 
predloží skupina požadované doklady spoločne za celú skupinu dodávateľov, podľa            
§ 31 ods. 3.  
Podľa § 32 ods. 8 ZVO splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným 
vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti 
predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase 
a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 
využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.            
V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení 
zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva 
na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť 
preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou 
záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje 
kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť 
použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky 

účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú 

boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť všetky doklady uvedené v tomto bode ako 
originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov. 
Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje uvedenú podmienku ako primeranú a jej 
zahrnutím medzi podmienky účasti sleduje cieľ, aby verejný obstarávateľ mal 
preukázané, že uchádzač je schopný dodať tovar, spĺňajúci technické požiadavky na 
predmet zákazky podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
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Splnenie podmienky - uchádzač preukáže referenčnými listami potvrdeniami o dodaní 
tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v priebehu 
predchádzajúcich troch rokoch (2010, 2011, 2012), že uchádzač úspešne dodal 
minimálne jednu zákazku tovarov, pričom z tohto zoznamu aspoň jeden referenčný list 
(potvrdenie) musí byť v minimálnej hodnote 90.000 EUR bez DPH. Ak v referenčnom 
liste (potvrdení) bude uvedený objem v inej mene ako EUR, uchádzač uvedie sumu     
v pôvodnej mene bez DPH a uvedie aj sumu v EUR bez DPH, ktorú stanoví kurzom 
ECB platným ku dňu zverejnenia tohto oznámenia. 
 

4. Doplňujúce informácie 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom 
obstarávaní, požaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa § 27 až § 28 ZVO                    
za všetkých členov skupiny spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 
písm. f) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 
má zabezpečiť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postup verejného obstarávania, VEREJNÁ SÚŤAŽ, 
podlimitná zákazka (tovar) 
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SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

 

 

 

 

 

Názov predmetu zákazky: 

„Zariadenie/vybavenie 
a didaktické prostriedky" 

 
 
 
 
 
 

C.  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 
A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

1.1 Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet 
zákazky. 

 
2. Spôsob vyhodnotenia ponúk 

2.1 Vyhodnotenie ponúk bude vykonané verejným obstarávateľom menovanou 
komisiou. 
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2.2 Komisia vyhodnocuje v zmysle ZVO časti ponúk, označených ako "Kritériá", len 
vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, podľa kritéria určenom v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a v SP. 

2.3 Úvodné hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné 
poradie všetkých ponúk, označených ako "Kritériá", ktoré neboli 
z vyhodnocovania vylúčené,  podľa kritéria cena.  

2.4 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ vyzve 
elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky 
spĺňajú podmienky a požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení                 
o vyhlásení verejného obstarávania a v SP, na účasť v elektronickej  aukcii. 

2.5 Ponuka, ktorá bude automatizovane vyhodnotená formou elektronickej aukcie 
ako najvýhodnejšia (t. j. ponuka s najnižšou cenou) bude vyhodnotená ako 
úspešná (resp. uchádzač, ktorý túto ponuku predložil bude vyhodnotený ako 
úspešný). 

2.6 Ostané ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Postup verejného obstarávania, VEREJNÁ SÚŤAŽ, 
podlimitná zákazka (tovar) 
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SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

 

 

 

 

 

Názov predmetu zákazky: 

„Zariadenie/vybavenie  
a didaktické prostriedky" 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
D.  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

 

 

 

 
1. Východiskové podmienky a požiadavky plnenia predmetu zákazky 

1.1 Predmetom zákazky je dodanie tovaru: „Zariadenie/vybavenie a didaktické 
prostriedky" pre projekt „ŠKOLA V PRAXI, PRAX V ŠKOLE...“, podľa priloženého 
formulára: „Cenová ponuka - príloha A“. 

1.2 Požadované technické parametre: 
 
 

Názov tovaru Špecifikácia Počet 
Dataprojektor HW 
+ príslušenstvo 

Dataprojektor : min . parametre : Technologia DLP,  Natívne rozlíšenie  
XGA (1024 x 768), minimálne  2700 ANSI, kontrast min 12500:1, HDMI,  

5 ks 
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 PC D-sub 15 pin x 2 lampa min 6450 hodín (v eco),  hlučnosť max 33dB 
v normálnom režime, počet farieb min. 1,06 miliardy , Tabuľa : min. 
parametre: tabuľa keramická, biela s magnetickým povrchom rozmer 
minimálne 120 x 240 cm, Držiak projektora : min. parametre : stropný 
držiak projektora, výsuvné rameno do 100 cm, nastaviteľnosť 20° 
predná strana, 10° ostatné strany, vrátane montáže 
 

Notebooky 

 

Notebook - min parametre : 2 -  jadrový procesor   podľa CPU 
Benchmark s hodnotou 2534 Passmark , min . 15.6" LED display, min. 
RAM 4GB, min.  HDD 750GB 5400 otacok, DVD, WiFi, BlueTooth, 
Webkamera, OS : Windows 7 Profesional 32-bit alebo ekvivalent 
 

27 ks 

Multifunkčne 
zariadenie 

 

Min. parametre : Čiernobiela laserová multifunkčná A4 tlačiareň/ 
skener/ kopírka, 18str./min., 600x600dpi, 8MB, USB 2.0  
 

2 ks 

USB kľúče 

 
min parametre : 8 GB Flash disk USB 2.0 
. 

27 ks 

Notebook pre strih 
videa 

 

Notebook pre strih videa s min. parametrami:  4 -  jadrový procesor 
dosahujúcim  podľa CPU benchmark hodnotu min.  7373 Passmark, 
operačný systém: MS Windows 7 Profesional 64 bit SK alebo 
ekvivalent,  displej: 15.6" Full HD (1920x1080) ,   systémová pamäť: 
min. 6GB ,  pevný disk:  min . 640GB (otáčky 5400 rpm),  optická 
mechanika: DVD Super Multi DL,  sieťová karta WLAN b/g/n + LAN 
10/100/1000, BlueTooth , grafická karta: procesor podľa Benchmark s 
hodnotou  905 -Passmark G3D    a graf. pamäť -   2GB RAM.   
 

1 ks 

SW pre prácu s 
videom 

 
Pinnacle Studio 15 Ultimate Collection CZ alebo ekvivalent 
 

1 ks 

HW úložisko dát 

 

Min. parametre : Externí disk 3.0 USB 3.0 (zpätne kompatibilný s USB 
2.0), 7200ot, kapacita  
 

1 ks 

Windows Server 
SW 

 

Win Server 2008 CZ, Operačný systém 64 bit, 1-4 CPU + 50 CAL, SP1, 
DVD alebo ekvivalent 
 

1 ks 

Monitor na server 
 

Min. parametre : 19 '' LCD monitor 50000:1, 16:9, 250cd/m2, 5ms, 
1360x768, TCO5.0, DVI  
 

 
 
     1 ks 

 
 

Stolne PC 

 

 
Stolný Počítač  - min parametre : 2 jadrový procesor dosahujúci podľa 
CPU Benchmark hodnotu  2733 Passmark, RAM 4GB , HDD 500GB 
7200 otáčok, DVD±RW, Operačný systém : Windows 7 Professional 32-
bit SK alebo ekvivalent 
 
 

20 ks 

Monitory k PC 

 

Min. parametre : 19 '' LCD monitor 50000:1, 16:9, 250cd/m2, 5ms, 
1360x768, TCO5.0, DVI  
 

20 ks 

Digitalna kamera 

 

Min. parametre : Digitálna kamera 160GB HDD, CMOS Exmor R 
3.5Mpx (video FullHD 1080i), 16:9, 2.7" LCD, HDV, 12x zoom, USB2, 

1 ks 
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MS PRO Duo/ SD, DV out, AV out, HDMI out, integrovaný GPS modul 
pre lepší identifikovanie fotografie alebo videa, stativ, prenosna taska 
pre kameru a stativ 
 

SW 

 

MS Standart Office 2010 alebo ekvivalent 
 

48 ks 

SW 

 
SW pre tvorbu testovacích digitálnych materiálov  
 

1 ks 

SW 

 
SW pre tvorbu vyučovacích digitálnych materiálov 
 

1 ks 

SW 

 

Sw na  riadenie vzdelávania,  pridelovanie vzdelávacieho obsahu, 
automatické vyhodnotenie správnosti spracovania, štatistika a 
vyhodnotenie práce žiaka, vzdelávacieho obsahu 
 

1 ks 

Meracie prístroje 
s pripojením k PC 

 

Multimeter digitálny s pripojením na PC  ,  min. parametre:  napätie 
DC: 4V/40V/400V +- 0,5%; 1000V +- 0,8% napätie AC: 4V/40V/400V +- 
1,2% proud DC: 4mA/400mA +- 1,5%; 10A +- 2% prúd AC: 4mA/400mA 
+- 1,5%; 10A +- 3% odpor: 400/4k/40k/400k/4Mohm +- 1,2%; 
40Mohm +- 3% teplota: 0-750°C +- 3% kapacita: 4nF/400nF +- 3% 
akustický test kontinuity test diod a tranzistorov (hFE), pripojenie k PC, 
teplotné čidlo, prepojovacie káble, software s diagnostickými 
programami pre PC 
 

8 ks 

Osciloskop 

 

Digitálny osciloskop min. parametre : 2-kanálový ,  2x 50MHz (1GS/s) 
farebný LCD display 
 

8 ks 

Trojfázové 
asynchrónne 
elektromotory 

 

min. parametre : Výkon  0,61 kW, napätie  230/400 50 HZ, Otáčky 
2800 
 
 
 

8 ks 

Jednofázový 
transformátor 
 

min. parametre : 60VA, napáj.nap. 208,230V, výstup. napätie 8,24V  
 

8 ks 

Snímače teploty 

 

Bezkontaktný infra teplomer s nastaviteľnou emisivitou  min 
parametre : Rozsah  -25 až +638, optika 12:1, emis. 0.12-0,9, 
Min/Max/Avg/Dif, dvojitý laser 
 

8 ks 

Snímače teploty 
 

Bezkontaktný (infra) teplomer  Pevná emisivita 0,95,  min. parametre : 
Rozsah: -30 až 530°C, Popis: optika 12:1 - max 
 

8 ks 

Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer so vstupom pre sondu , pripojenie do PC cez  USB,  
ovládací SW, drôt.sondy 
 
 

8 ks 

Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer s pevne pripojeným snímačom, min. parametre - 
rozsah: -38 až 145°C, zapichovací, rozlíšenie 0,1°C 
 

8 ks 

Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer s pevne pripojeným snímačom, min. parametre - 
rozsah: -40 až 150°C, zapichovací, rozlíšenie 0,1°C 
 

8 ks 

Snímače teploty Kontaktný teplomer s pevne pripojeným snímačom, min. parametre - 8 ks 
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 rozsah: -38 až 145°C, so sondou, rozlíšenie 0,1°C 
 

Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer s pevne pripojeným snímačom,  min. parametre - 
rozsah: -48 až 145°C, zapichovací, rozlíšenie 0,1°C 
 

8 ks 

Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer s pevne pripojeným snímačom,  min. parametre - 
rozsah: -49 až 248°C, Popis: ponorný, rozlíšenie 0.1°C 
 

8 ks 

Snímače teploty 

 

min. parametre - Rozsah: -240 až 1366°C, typ čidla S; K, J, T; dva vstupy 
 

8 ks 

Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer so vstupom pre sondu, min. parametre -  rozsah: -
38 až 1194°C,  2 x sonda typ K; dva vstupy 
 

8 ks 

Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer so vstupom pre sondu, min. parametre  - rozsah: -
48 až 146, v kufríku, vrátane sondy   (typ k) 
 

8 ks 

Snímače teploty 
 

Kontaktný teplomer so vstupom pre sondu, min. parametre - rozsah -
48 až 1283, v kufríku, vrátane 2 x sondy (typ k) 
 

8 ks 

Snímače teploty 

 

 Kontaktný teplomer so vstupom pre sondu, min. parametre - rozsah:  
-48 až 994°C,  Popis: typ K, drôtiková sonda (-38 až +194°C) 
 

     8 ks 

Snímače teploty 

 

 Snímač pre kontaktné teplomery, min. parametre - rozsah: -48 až   
895°C, Typ: K; univerzálny 
 
 

8 ks 

Snímače otáčok 

 

Typ: Laserový otáčkomer, min. parametre - 6-99 856 ot/min, 
bezkontaktne 
 

8 ks 

Snímače otáčok 

 

Typ: kontaktný aj bezkontaktný otáčkomer, min. parametre - rozsah: 
7-99 743 ot/min, 0,07-1 900 m/min,meranie kontaktne, bezkontaktne 
 

8 ks 

Snímače otáčok 

 

Typ: Foto aj kontaktný, min. parametre - Foto rozsah:   6-99 856 
ot/min, kontaktne 0,7-19 759 ot/min, pripojiteľnosť cez RS232 
 

8 ks 

Snímače otáčok 
 

Typ:bezkontaktný otáčkomer, min. parametre - rozsah:13-99 756 
RPM, čítač zmien, pripojiteľnosť cez RS 232 
 
 

8 ks 

Snímače otáčok 
 

Typ: kontaktný aj bezkontaktný otáčkomer, min. parametre - rozsah: 
do 99875 ot/min, frekvencia (externá sonda)  
 

8 ks 

Snímače otáčok 
 

Typ: stroboskopický otáčkomer, min. parametre - rozsah: 110 až 9852 
zábleskov/min 
 

8 ks 

Digitálne meracie 
prístroje  
 

Min.  parametre: meranie U, I, R, zosilnenie tranzistorov, C, f, Teplota, 
Test diód, Log, zvukový test vodivosti, TrueRms,automatická voľba 
rozsahov, generátor, analógový bargraf, USB, SW, Meracie káble 
 

8 ks 

Digitálne 
wattmetre  
 

Min. parametre : Rozsahy: 6000W, VA, kWh, 600V~/=, 10A~/=, RS 232, 
stolný 
 

8 ks 

Odborné kozultácie  Odborné kozultácie k správnemu používaniu obstaranej techniky pri 50 hod. 
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 tvorbe pedagogických a učebných materiálov ( používanie 
dataprojektora , PC, kamery, servera ap.)              

 
 

1.3 Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 
špecifikovaný. V prípade, že bude v súťažných podkladoch uvedený názov 
výrobku (tovaru), alebo výrobcu, uchádzač tu môže navrhnúť rovnocennú, resp. 
ekvivalentnú náhradu. Pri výrobkoch (tovaroch), príslušenstvách konkrétnej 
značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo 
vyššej kvalite. 

1.4 Akýkoľvek odkaz na národné technické osvedčenia, alebo národné technické 
špecifikácie resp. obchodné názvy či typové označenia, značku alebo miesto 
pôvodu výroby, automaticky znamená, že možno použiť ekvivalent.  
Uchádzač musí v ponuke predložiť „Zoznam ponúkaných ekvivalentných 
položiek“, v ktorej uvedie čísla položiek z výkazu výmer uvedeného v SP,          
ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické 
parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ 
vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet 
alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa 
technického opisu (špecifikácie, parametrov) a formulári – „Cenová ponuka“ 
(príloha A)  uvedených v SP. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Postup verejného obstarávania, VEREJNÁ SÚŤAŽ, 

podlimitná zákazka (tovar) 
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SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

 

 

 

 

 

Názov predmetu zákazky: 

„Zariadenie/vybavenie 
a didaktické prostriedky" 

 
 
 
 
 
 

 
E.  SPOSOB URČENIA CENY 

 

 

 

 

 

 

 
1. Formuláre pre určenie ceny predmetu zákazky 

1.1 Uchádzač pre stanovenie ceny použije formulár – „Cenová ponuka - príloha A“, 
predložený verejným obstarávateľom, ktorý je prílohou SP a ktorý obsahuje: 
1.1.1 neocenený zoznam položiek požadovaných tovarov, s  uvedením 

množstva (počtu merných jednotiek) potrebného na určenie ceny           
za predmet zákazky. 

1.2 Návrh na plnenie kritéria – samostatný dokument (príloha č. 1 SP), kde bude 
uvedená cena za celý predmet zákazky, ktorá je totožná s cenou v ocenenom 
formulári: „Cenová ponuka – príloha A“ a s návrhom ceny, ktorá je uvedená 
v návrhu „Kúpnej zmluvy“ (príloha č.3 SP). 
 

2. Pokyny k spôsobu určenia ceny 



  

Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 

Názov projektu: Škola v praxi, prax v škole… 
ITMS 26110130540 

 
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

          
 
 

 

- 36 - 

2.1 Cena za dodávku tovaru premetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona 
č.18/1996 Z. z. 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, v platnom znení.  

2.2 Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady. Cena za tovar sa 
bude týkať celého predmetu zákazky. Uchádzač je povinný predložiť cenovú 
ponuku v zmysle opisu predmetu zákazky podľa kapitoly D. Opis predmetu 
zákazky. Uchádzač uvedie cenu bez DPH, vyčísli samostatne DPH 20 %            
a uvedie celkovú cenu s DPH.  

2.3 Cena uvedená v cenovej ponuke zákazky, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou 
Návrhu kúpnej zmluvy, musí obsahovať cenu za obstarávaný predmet zákazky 
v zložení podľa bodu 2.2 vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet 
zákazky. 

2.4 Jednotkové ceny (jednotlivé položky) budú uvedené s presnosťou na dve 
desatinné miesta. Celkový súčet jednotlivých súborov, rekapitulácia budú 
uvedené na dve desatinné miesta – zaokrúhlené nadol. 
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"Cenová ponuka - príloha A"    (pre neplatcov DPH) 
 

        

 

Názov predmetu zákazky - dodávka tovaru: 
 

 

"Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky" pre projekt : 
 „Škola v praxi, prax v škole...“ 

 

P.č. Názov tovaru špecifikácia  PJ MJ 

Predpokladaná 
jednotková 
cena s DPH     

v EUR 

Jednotková 
cena s DPH 

v EUR 

Cena 
spolu za 
PJ s DPH 

v EUR 

1. 

Dataprojektor HW + 
príslušenstvo 
 

Dataprojektor : min . parametre : Technologia DLP,  Natívne rozlíšenie  XGA (1024 
x 768), minimálne  2700 ANSI, kontrast min 12500:1, HDMI,  PC D-sub 15 pin x 2 
lampa min 6450 hodín (v eco),  hlučnosť max 33dB v normálnom režime, počet 
farieb min. 1,06 miliardy , Tabuľa : min. parametre: tabuľa keramická, biela s 
magnetickým povrchom rozmer minimálne 120 x 240 cm, Držiak projektora : min. 
parametre : stropný držiak projektora, výsuvné rameno do 100 cm, naviteľnosť 20° 
predná strana, 10° ostatné strany, vrátane montáže 
 

5 ks 
 

984,00 
 

  

2 

Notebooky 

 

Notebook - min parametre : 2 -  jadrový procesor   podľa CPU Benchmark s 
hodnotou 2534 Passmark , min . 15.6" LED display, min. RAM 4GB, min.  HDD 
750GB 5400 otacok, DVD, WiFi, BlueTooth, Webkamera, OS : Windows 7 
Profesional 32-bit alebo ekvivalent 
 

27 ks 598,80   
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3 Multifunkcne zariadenie 

 

Min. parametre : Čiernobiela laserová multifunkčná A4 tlačiareň/ skener/ kopírka, 
18str./min., 600x600dpi, 8MB, USB 2.0  
 

2 ks 
 

138,00 
 

  

4 USB kluce 

 
min parametre : 8 GB Flash disk USB 2.0 
 

27 ks 14,40   

5 

Notebook pre strih videa 

 

Notebook pre strih videa s min. parametrami:  4 -  jadrový procesor dosahujúcim  
podľa CPU benchmark hodnotu min.  7373 Passmark, operačný systém: MS 
Windows 7 Profesional 64 bit SK alebo ekvivalent,  displej: 15.6" Full HD 
(1920x1080) ,   systémová pamäť: min. 6GB ,  pevný disk:  min . 640GB (otáčky 
5400 rpm),  optická mechanika: DVD Super Multi DL,  sieťová karta WLAN b/g/n + 
LAN 10/100/1000, BlueTooth , grafická karta: procesor podľa Benchmark s 
hodnotou  905 -Passmark G3D    a graf. pamäť -   2GB RAM.   
 

1 ks 1 350,00     

6 SW pre prácu s videom 

 

Pinnacle Studio 15 Ultimate Collection CZ alebo ekvivalent 
 

1 ks 118,80   

7 HW úložisko dát 

 

min. parametre : Externí disk 3.0 USB 3.0 (zpätne kompatibilný s USB 2.0), 7200ot, 
kapacita  
 

1 ks 264,00   

8 Windows Server SW 

 

Win Server 2008 CZ, Operačný systém 64 bit, 1-4 CPU + 50 CAL, SP1, DVD alebo 
ekvivalent 
 

1 ks 2 241,60   

9 Monitor na server 

 

Min. parametre : 19 '' LCD monitor 50000:1, 16:9, 250cd/m2, 5ms, 1360x768, 
TCO5.0, DVI  
 

1 ks 104,40   

10 
Stolne PC 

 

Stolný Počítač  - min parametre : 2 jadrový procesor dosahujúci podľa CPU 
Benchmark hodnotu  2733 Passmark, RAM 4GB , HDD 500GB 7200 otáčok, 
DVD±RW, Operačný systém : Windows 7 Professional 32-bit SK alebo ekvivalent 
 

20 ks 562,80   
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11 Monitory k PC 

 

Min. parametre : 19 '' LCD monitor 50000:1, 16:9, 250cd/m2, 5ms, 1360x768, 
TCO5.0, DVI  
 

20 ks 104,40   

12 
Digitalna kamera 

 

Min. parametre : Digitálna kamera 160GB HDD, CMOS Exmor R 3.5Mpx (video 
FullHD 1080i), 16:9, 2.7" LCD, HDV, 12x zoom, USB2, MS PRO Duo/ SD, DV out, AV 
out, HDMI out, integrovaný GPS modul pre lepší identifikovanie fotografie alebo 
videa, stativ, prenosna taska pre kameru a stativ 

1 ks 1 620,00   

 
 

 13 

 
 
SW 

 
MS Standart Office 2010 alebo ekvivalent 
 

48 ks 108,00   

14 SW 

 
SW pre tvorbu testovacích digitálnych materiálov  
 

1 ks 2 268,00   

 
 15 

SW 

 
SW pre tvorbu vyučovacích digitálnych materiálov 
 

1 ks 2 268,00   

16 
SW 

 

Sw na  riadenie vzdelávania,  pridelovanie vzdelávacieho obsahu, automatické 
vyhodnotenie správnosti spracovania, štatistika a vyhodnotenie práce žiaka, 
vzdelávacieho obsahu 
 

1 ks 2 268,00   

 17 

Meracie prístroje 
s pripojením k PC 

 

Multimeter digitálny s pripojením na PC  ,  min. parametre:  napätie DC: 
4V/40V/400V +- 0,5%; 1000V +- 0,8% napätie AC: 4V/40V/400V +- 1,2% proud DC: 
4mA/400mA +- 1,5%; 10A +- 2% prúd AC: 4mA/400mA +- 1,5%; 10A +- 3% odpor: 
400/4k/40k/400k/4Mohm +- 1,2%; 40Mohm +- 3% teplota: 0-750°C +- 3% kapacita: 
4nF/400nF +- 3% akustický test kontinuity test diod a tranzistorov (hFE), pripojenie 
k PC, teplotné čidlo, prepojovacie káble, software s diagnostickými programami pre 
PC 

 

8 ks 108,30   
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18 Osciloskop 

 

digitálny osciloskop min. parametre : 2-kanálový ,  2x 50MHz (1GS/s) farebný LCD 
display 

 

8 ks 360,00   

19 

Trojfázové asynchrónne 
elektromotory 

 

min. parametre : Výkon  0,61 kW, napätie  230/400 50 HZ, Otáčky 2800 

 

8 ks 149,00   

20 

Jednofázový 
transformátor 

 

Min. parametre : 60VA, napáj.nap. 208,230V, výstup. napätie 8,24V  

 

8 ks 7,20   

21 
Snímače teploty 

 

Bezkontaktný infra teplomer s nastaviteľnou emisivitou  min parametre : Rozsah  -
25 až +638, optika 12:1, emis. 0.12-0,9, Min/Max/Avg/Dif, dvojitý laser 

 

8 ks 113,10   

22 Snímače teploty 

 

Bezkontaktný (infra) teplomer  Pevná emisivita 0,95,  min. parametre : Rozsah: -30 
až 530°C, Popis: optika 12:1 - max 
 

8 ks 725,60   

23 Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer so vstupom pre sondu , pripojenie do PC cez  USB,  ovládací 
SW, drôt.sondy 
 

8 ks 245,80   

24 
Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer s pevne pripojeným snímačom, min. parametre - rozsah: -38 
až 145°C, zapichovací, rozlíšenie 0,1°C 
 

8 ks 19,50   

25 
Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer s pevne pripojeným snímačom, min. parametre - rozsah: -40 
až 150°C, zapichovací, rozlíšenie 0,1°C 
 

8 ks 14,30   
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26 
Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer s pevne pripojeným snímačom, min. parametre - rozsah: -38 
až 145°C, so sondou, rozlíšenie 0,1°C 
 

8 ks 33,80   

27 
Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer s pevne pripojeným snímačom,  min. parametre - rozsah: -48 
až 145°C, zapichovací, rozlíšenie 0,1°C 
 

8 ks 18,20   

28 
Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer s pevne pripojeným snímačom,  min. parametre - rozsah: -49 
až 248°C, Popis: ponorný, rozlíšenie 0.1°C 
 

8 ks 18,20   

29 Snímače teploty 

 
min. parametre - Rozsah: -240 až 1366°C, typ čidla S; K, J, T; dva vstupy 
 

8 ks 19,50   

30 Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer so vstupom pre sondu, min. parametre -  rozsah: -38 až 
1194°C,  2 x sonda typ K; dva vstupy 
 

8 ks 40,00   

31 
Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer so vstupom pre sondu, min. parametre  - rozsah: -48 až 146, v 
kufríku, vrátane sondy   (typ k) 
 
 

8 ks 31.20   

32 Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer so vstupom pre sondu, min. parametre - rozsah -48 až 1283, v 
kufríku, vrátane 2 x sondy (typ k) 
 

8 ks 74,10   
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33 Snímače teploty 

 

 Kontaktný teplomer so vstupom pre sondu, min. parametre - rozsah:  -48 až 994°C,  
Popis: typ K, drôtiková sonda (-38 až +194°C) 
 

8 ks 93,20   

34 Snímače teploty 

 

 Snímač pre kontaktné teplomery, min. parametre - rozsah: -48 až 895°C, Typ: K; 
univerzálny 
 

8 ks 37,70   

35 Snímače otáčok 

 

Typ: Laserový otáčkomer, min. parametre - 6-99 856 ot/min, bezkontaktne 
 

8 ks 150,80   

36 Snímače otáčok 

 

Typ: kontaktný aj bezkontaktný otáčkomer, min. parametre - rozsah: 7-99 743 
ot/min, 0,07-1 900 m/min,meranie kontaktne, bezkontaktne 
 

8 ks 205,20   

37 Snímače otáčok 

 

Typ: Foto aj kontaktný, min. parametre - Foto rozsah:   6-99 856 ot/min, kontaktne 
0,7-19 759 ot/min, pripojiteľnosť cez RS232 
 

8 ks 169,00   

38 Snímače otáčok 

 

Typ:bezkontaktný otáčkomer, min. parametre - rozsah:13-99 756 RPM, čítač 
zmien, pripojiteľnosť cez RS 232 
 

8 ks 206,70   

39 Snímače otáčok 

 

Typ: kontaktný aj bezkontaktný otáčkomer, min. parametre - rozsah: do 99875 
ot/min, frekvencia (externá sonda)  
 

8 ks 494,60   

40 Snímače otáčok 

 

Typ: stroboskopický otáčkomer, min. parametre - rozsah: 110 až 9852 
zábleskov/min 
 

8 ks 215,80   
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41 
Digitálne meracie 
prístroje  

 

min parametre: meranie U, I, R, zosilnenie tranzistorov, C, f, Teplota, Test diód, 
Log, zvukový test vodivosti, TrueRms,automatická voľba rozsahov, generátor, 
analógový bargraf, USB, SW, Meracie káble 
 

8 ks 156,65   

42 Digitálne wattmetre  

 
Min. parametre : Rozsahy: 6000W, VA, kWh, 600V~/=, 10A~/=, RS 232, stolný 
 

8 ks 327,60   

43 
Odborné kozultácie  
 

Odborné kozultácie k správnemu používaniu obstaranej techniky pri tvorbe 
pedagogických a učebných materiálov ( používanie dataprojektora , PC, kamery, 
servera ap.)              

50 hod. 28,00   

    
    

 

 

  
    

 

 

 

Cena spolu: 0,00 € 
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 "Cenová ponuka - príloha A"   (pre platcov DPH) 

  

           

 

Názov predmetu zákazky - dodávka tovaru: 
  

 

"Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky" pre projekt : „Škola v praxi, prax v škole...“ 
  

P.č. Názov tovaru špecifikácia  PJ MJ 

Predpokla
-daná 

jednotkov
á cena v 
EUR bez 

DPH 

Predpokla-
daná 

jednotková 
cena v EUR 

s DPH 

Jednotko-
vá cena v 
EUR bez 

DPH 

Jednotková 
cena v EUR 

s DPH 

Cena 
spolu 
za PJ 

v 
EUR 
bez 
DPH 

Cena 
spolu 
za PJ 

v 
EUR 

s 
DPH 

1. 

Dataprojektor HW + 
príslušenstvo 
 

Dataprojektor : min . parametre : Technologia DLP,  Natívne 
rozlíšenie  XGA (1024 x 768), minimálne  2700 ANSI, kontrast min 
12500:1, HDMI,  PC D-sub 15 pin x 2 lampa min 6450 hodín (v 
eco),  hlučnosť max 33dB v normálnom režime, počet farieb min. 
1,06 miliardy , Tabuľa : min. parametre: tabuľa keramická, biela s 
magnetickým povrchom rozmer minimálne 120 x 240 cm, Držiak 
projektora : min. parametre : stropný držiak projektora, výsuvné 
rameno do 100 cm, naviteľnosť 20° predná strana, 10° ostatné 
strany, vrátane montáže 
 

5 ks 820,00 
 

984,00 
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2 
Notebooky 
 

Notebook - min parametre : 2 -  jadrový procesor   podľa CPU 
Benchmark s hodnotou 2534 Passmark , min . 15.6" LED display, 
min. RAM 4GB, min.  HDD 750GB 5400 otacok, DVD, WiFi, 
BlueTooth, Webkamera, OS : Windows 7 Profesional 32-bit alebo 
ekvivalent 
 

27 ks 499,00 598,80     

3 
Multifunkcne 
zariadenie 

 

Min. parametre : Čiernobiela laserová multifunkčná A4 tlačiareň/ 
skener/ kopírka, 18str./min., 600x600dpi, 8MB, USB 2.0  
 

2 ks 115,00 138,00     

4 USB kluce 

 
min parametre : 8 GB Flash disk USB 2.0 
 

27 ks 12,00 14,40     

5 

Notebook pre strih 
videa 

 

Notebook pre strih videa s min. parametrami:  4 -  jadrový 
procesor dosahujúcim  podľa CPU benchmark hodnotu min.  7373 
Passmark, operačný systém: MS Windows 7 Profesional 64 bit SK 
alebo ekvivalent,  displej: 15.6" Full HD (1920x1080) ,   systémová 
pamäť: min. 6GB ,  pevný disk:  min . 640GB (otáčky 5400 rpm),  
optická mechanika: DVD Super Multi DL,  sieťová karta WLAN 
b/g/n + LAN 10/100/1000, BlueTooth , grafická karta: procesor 
podľa Benchmark s hodnotou  905 -Passmark G3D    a graf. pamäť 
-   2GB RAM.   
 

1 ks 1 125,00 1 350,00     

6 

SW pre prácu s 
videom 

 
Pinnacle Studio 15 Ultimate Collection CZ alebo ekvivalent 
 

1 ks 99,00 118,80     

7 HW úložisko dát 

 

min. parametre : Externí disk 3.0 USB 3.0 (zpätne kompatibilný s 
USB 2.0), 7200ot, kapacita  
 

1 ks 220,00 264,00     
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8 Windows Server 
SW 

 

Win Server 2008 CZ, Operačný systém 64 bit, 1-4 CPU + 50 CAL, 
SP1, DVD alebo ekvivalent 
 

1 ks 1 868,00 2 241,60     

9 
Monitor na server 

 

Min. parametre : 19 '' LCD monitor 50000:1, 16:9, 250cd/m2, 
5ms, 1360x768, TCO5.0, DVI  
 

1 ks 87,00 104,40     

10 

Stolne PC 

 

Stolný Počítač  - min parametre : 2 jadrový procesor dosahujúci 
podľa CPU Benchmark hodnotu  2733 Passmark, RAM 4GB , HDD 
500GB 7200 otáčok, DVD±RW, Operačný systém : Windows 7 
Professional 32-bit SK alebo ekvivalent 
 

20 ks 469,00 562,80     

11 Monitory k PC 

 

Min. parametre : 19 '' LCD monitor 50000:1, 16:9, 250cd/m2, 
5ms, 1360x768, TCO5.0, DVI  
 

20 ks 87,00 104,40     

12 

Digitalna kamera 

 

Min. parametre : Digitálna kamera 160GB HDD, CMOS Exmor R 
3.5Mpx (video FullHD 1080i), 16:9, 2.7" LCD, HDV, 12x zoom, 
USB2, MS PRO Duo/ SD, DV out, AV out, HDMI out, integrovaný 
GPS modul pre lepší identifikovanie fotografie alebo videa, stativ, 
prenosna taska pre kameru a stativ 

1 ks 1 350,00 1 620,00     

 
 

 13 

 
 
SW 

 
MS Standart Office 2010 alebo ekvivalent 
 

 
 
48 

 
 

  ks 
90,00 108,00     

14 SW 

 

SW pre tvorbu testovacích digitálnych materiálov  
 

1 ks 1 890,00 2 268,00     
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 15 

SW 

 

SW pre tvorbu vyučovacích digitálnych materiálov 
 

1 ks 1 890,00 2 268,00     

16 
SW 

 

Sw na  riadenie vzdelávania,  pridelovanie vzdelávacieho obsahu, 
automatické vyhodnotenie správnosti spracovania, štatistika a 
vyhodnotenie práce žiaka, vzdelávacieho obsahu 
 

1 ks 1 890,00 2 268,00     

 17 

Meracie prístroje 
s pripojením k PC 

 

Multimeter digitálny s pripojením na PC  ,  min. parametre:  
napätie DC: 4V/40V/400V +- 0,5%; 1000V +- 0,8% napätie AC: 
4V/40V/400V +- 1,2% proud DC: 4mA/400mA +- 1,5%; 10A +- 2% 
prúd AC: 4mA/400mA +- 1,5%; 10A +- 3% odpor: 
400/4k/40k/400k/4Mohm +- 1,2%; 40Mohm +- 3% teplota: 0-
750°C +- 3% kapacita: 4nF/400nF +- 3% akustický test kontinuity 
test diod a tranzistorov (hFE), pripojenie k PC, teplotné čidlo, 
prepojovacie káble, software s diagnostickými programami pre PC 

 

8 ks 90,25 108,30     

18 Osciloskop 

 

digitálny osciloskop min. parametre : 2-kanálový ,  2x 50MHz 
(1GS/s) farebný LCD display 

 

8 ks 300,00 360,00     

19 

Trojfázové 
asynchrónne 
elektromotory 

 

min. parametre : Výkon  0,61 kW, napätie  230/400 50 HZ, Otáčky 
2800 

 

8 ks 124,16 149,00     

20 

Jednofázový 
transformátor 

 

Min. parametre : 60VA, napáj.nap. 208,230V, výstup. napätie 
8,24V  

 

8 ks 6,00 7,20     
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21 
Snímače teploty 

 

Bezkontaktný infra teplomer s nastaviteľnou emisivitou  min 
parametre : Rozsah  -25 až +638, optika 12:1, emis. 0.12-0,9, 
Min/Max/Avg/Dif, dvojitý laser 

 

8 ks 94,25 113,10     

22 Snímače teploty 

 

Bezkontaktný (infra) teplomer  Pevná emisivita 0,95,  min. 
parametre : Rozsah: -30 až 530°C, Popis: optika 12:1 - max 
 

8 ks 604,66 725,60     

23 Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer so vstupom pre sondu , pripojenie do PC cez  
USB,  ovládací SW, drôt.sondy 
 

8 ks 204,83 245,80     

24 
Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer s pevne pripojeným snímačom, min. 
parametre - rozsah: -38 až 145°C, zapichovací, rozlíšenie 0,1°C 
 

8 ks 16,25 19,50     

25 
Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer s pevne pripojeným snímačom, min. 
parametre - rozsah: -40 až 150°C, zapichovací, rozlíšenie 0,1°C 
 

8 ks 11,92 14,30     

26 
Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer s pevne pripojeným snímačom, min. 
parametre - rozsah: -38 až 145°C, so sondou, rozlíšenie 0,1°C 
 

8 ks 28,16 33,80     

27 
Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer s pevne pripojeným snímačom,  min. 
parametre - rozsah: -48 až 145°C, zapichovací, rozlíšenie 0,1°C 
 

8 ks 15,17 18,20     
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28 
Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer s pevne pripojeným snímačom,  min. 
parametre - rozsah: -49 až 248°C, Popis: ponorný, rozlíšenie 0.1°C 
 

8 ks 15,17 18,20     

29 Snímače teploty 

 

min. parametre - Rozsah: -240 až 1366°C, typ čidla S; K, J, T; dva 
vstupy 
 

8 ks 16,25 19,50     

30 Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer so vstupom pre sondu, min. parametre -  
rozsah: -38 až 1194°C,  2 x sonda typ K; dva vstupy 
 

8 ks 33,33 40,00     

31 
Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer so vstupom pre sondu, min. parametre  - 
rozsah: -48 až 146, v kufríku, vrátane sondy   (typ k) 
 
 

8 ks 26,00 31,20     

32 Snímače teploty 

 

Kontaktný teplomer so vstupom pre sondu, min. parametre - 
rozsah -48 až 1283, v kufríku, vrátane 2 x sondy (typ k) 
 

8 ks 61,75 74,10     

33 
Snímače teploty 

 

 Kontaktný teplomer so vstupom pre sondu, min. parametre - 
rozsah:  -48 až 994°C,  Popis: typ K, drôtiková sonda (-38 až 
+194°C) 
 

8 ks 77,66 93,20     

34 Snímače teploty 

 

 Snímač pre kontaktné teplomery, min. parametre - rozsah: -48 až 
895°C, Typ: K; univerzálny 
 

8 ks 31,41 37,70     
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35 Snímače otáčok 

 

Typ: Laserový otáčkomer, min. parametre - 6-99 856 ot/min, 
bezkontaktne 
 

8 ks 125,66 150,80     

36 
Snímače otáčok 

 

Typ: kontaktný aj bezkontaktný otáčkomer, min. parametre - 
rozsah: 7-99 743 ot/min, 0,07-1 900 m/min,meranie kontaktne, 
bezkontaktne 
 

8 ks 171,00 205,20     

37 Snímače otáčok 

 

Typ: Foto aj kontaktný, min. parametre - Foto rozsah:   6-99 856 
ot/min, kontaktne 0,7-19 759 ot/min, pripojiteľnosť cez RS232 
 

8 ks 140,83 169,00     

38 Snímače otáčok 

 

Typ:bezkontaktný otáčkomer, min. parametre - rozsah:13-99 756 
RPM, čítač zmien, pripojiteľnosť cez RS 232 
 

8 ks 172,25 206,70     

39 Snímače otáčok 

 

Typ: kontaktný aj bezkontaktný otáčkomer, min. parametre - 
rozsah: do 99875 ot/min, frekvencia (externá sonda)  

8 ks 412,16 494,60     

40 Snímače otáčok 

 

Typ: stroboskopický otáčkomer, min. parametre - rozsah: 110 až 
9852 zábleskov/min 
 

8 ks 179,83 215,80     

41 Digitálne meracie 
prístroje  

 

min parametre: meranie U, I, R, zosilnenie tranzistorov, C, f, 
Teplota, Test diód, Log, zvukový test vodivosti, 
TrueRms,automatická voľba rozsahov, generátor, analógový 
bargraf, USB, SW, Meracie káble 
 

8 ks 130,54 156,65     
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42 
Digitálne 
wattmetre  

 

Min. parametre : Rozsahy: 6000W, VA, kWh, 600V~/=, 10A~/=, RS 
232, stolný 
 

8 ks 273,00 327,60     

43 
Odborné kozultácie  
 

Odborné kozultácie k správnemu používaniu obstaranej techniky 
pri tvorbe pedagogických a učebných materiálov ( používanie 
dataprojektora , PC, kamery, servera ap.)              

50 hod. 23,33 28,00     

 

 
Cena bez DPH: 0,00 € 

 

 

 

 
Hodnota DPH 20 %: 0,00 € 

       

Cena spolu s DPH : 0,00 € 
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Postup verejného obstarávania, VEREJNÁ SÚŤAŽ, 

podlimitná zákazka (tovar) 
 

 

 

 

 

 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

 

 

 

 

 

Názov predmetu zákazky: 

„Zariadenie/vybavenie 
a didaktické prostriedky" 

 
 
 
 
 
 

F.  OBCHODNÉ (ZMLUVNÉ) PODMIENKY PLNENIA 
PREDMETU ZÁKAZKY 
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Minimálny zoznam zmluvných podmienok  
1. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu na dodávku tovaru 

podľa § 3 ods. 2 ZVO.  
 

2. Verejný  obstarávateľ požaduje od uchádzača doplniť údaje, ktoré sú v návrhu zmluvy 
vybodkované: 

 identifikačné údaje predávajúceho,  

 obchodný/-é názov/názvy tovarov,  

 v tabuľke - obchodný/-é názov/názvy tovarov, cenu tovaru bez DPH, hodnotu DPH 
20 %, cenu tovaru s DPH, 

 miesto a dátum (V ................., dňa: ..... ..... 2013) – zhodný s dátumom cenovej 
ponuky,  

 názov organizácie (Za predávajúceho),  

 osobu, resp. osoby oprávnenú/é konať v mene uchádzača a jej, resp. ich podpisy, 
príp. doplnené pečiatkou organizácie.  

 

3. Návrh „Kúpnej zmluvy“ je prílohou týchto SP (príloha č.3 SP).  
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Postup verejného obstarávania, VEREJNÁ SÚŤAŽ, 

podlimitná zákazka (tovar) 
 

 

 

 

 

 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

 

 

 

 

 

Názov predmetu zákazky: 

„Zariadenie/vybavenie 
a didaktické prostriedky" 

 
 
 
 
 
 

PRÍLOHY 
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Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača, IČO: 

 
príloha č. 1 

 

 Vzor: 
 

NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIA 

NAJNIŽSIA CENA - TOVAR 

 

Predmet zákazky : 

„Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky“ 
pre projekt „Škola v praxi, prax v škole...“. 

 
 

 
 

Cena bez DPH             
za celý predmet 
zákazky: 
 

       
 
                 ........................................ EUR 

 
slovom: ................................................................ 
 

 
 

 

Hodnota DPH 20 %: 
 

       
 
                 ........................................ EUR 

 
slovom: ................................................................ 
 

 
 

Cena s DPH za celý 
predmet zákazky: 
 

       
     
                ........................................ EUR 

 
slovom: ................................................................ 
 

 
V .............................................. dňa: .......................... 
 
 
                  
        ......................................................... 
 
           Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho / nych zástupcu / ov 
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Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača, IČO: 

 
 
 

príloha č. 2 
 
 
 

VYHLÁSENIE 

 
 
Štatutárny /-i zástupca /-ovia (titul, meno, priezvisko) .............................................................  

.................................................................................................................................................,  

uchádzača ............................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................,  

so sídlom ................................................................................................................................. 

týmto  

 

vyhlasujem /-e, 
 

 
že všetky podmienky a požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, 
postupu verejného obstarávania, podlimitná zákazka – verejná súťaž - tovar, zverejnenej            
vo vestníku Vestník VO č. 128/2013 zo dňa 02.07. 2013, značky 11155 - MST a súťažných 
podkladoch na predmet zákazky „Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky“ pre 
projekt „Škola v praxi, prax v škole...“ sú mi /-nám zrejmé a jasne zrozumiteľné a v plnom 
rozsahu s nimi súhlasím /-e.  

 
 
V ................................... dňa: .......................... 
 
 
 
 
            
          ......................................................... 
 
           Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho / nych zástupcu / ov 


