
 

 

V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk 

podľa§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

 

1. Názov verejného obstarávateľa: Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 

      Družby 554/64 

      976 81  Podbrezová 
 

 Kontaktná osoba:   Ing. Zdenka Jakočková 

 Tel. č.:     +421 48 671 2719    

 E-mail :    jakockova@sgzp.sk   

 

2. Názov zákazky 
„Kompletná starostlivosť o IT prostredie SG ŽP vrátane poskytovania hardvérového a 

softvérového vybavenia“  

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  

22 192,00 EUR bez DPH 

26 630,40 EUR s DPH 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe vlastných skúseností verejného 

obstarávateľa (predchádzajúce zmluvy a faktúry). 

 

4. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je outsourcing služieb IKT - poskytnutie, technická podpora, servis a 

obnova koncových zariadení, pripojenie na internet a bezpečnosť, webhosting pre SG ŽP. 

Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky. 

 

5. Druh zákazky 
Poskytnutie služieb. 

 

6. Kód CPV 
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a 

podpora 

 

7. Výsledok verejného obstarávania 
 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o outsourcingu podľa § 269 

ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v 

súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

8. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy 
Lehota plnenia do 31.12.2019 alebo do vyčerpania zmluvnej ceny hodnoty zákazky, podľa 

toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  

 

9. Podmienky účasti  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa: 

1. Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona:  

Uchádzač musí preukázať, že má oprávnenie poskytovať službu v rozsahu, 

ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
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Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienky dokladom podľa § 32 

ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - dokladom o oprávnení 

poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky.  

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: 

Stanovené v súlade s platnou legislatívou. 

 

Vyžaduje sa predloženie kópií dokladov požadovaných v rámci 

podmienok účasti v bode 1. 

 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia celková cena v EUR s DPH za 1 mesiac poskytnutia služby. 

Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií, t.j. vyplnenú prílohu č. 3 tejto Výzvy 

podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

 

11. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 

1. Doklady/Dokumenty – v súlade s bodom 9 tejto Výzvy. 

2. Cenovú ponuku – v zmysle prílohy č. 2 a vypracovanú podľa bodu 12 tejto Výzvy 

podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

3. Zoznam vybavenia – v  zmysle prílohy č. 2A tejto Výzvy a vypracovaný  podľa 

prílohy č. 1 tejto Výzvy. 

4. Návrh na plnenie kritéria – v zmysle prílohy č. 3 a vypracovaný podľa bodu 12 

tejto Výzvy podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

 

Ponuka sa môže predkladať iba na celú zákazku na základe opisu predmetu zákazky 

uvedeného v bode 4 tejto Výzvy.  

Ponuka a jej jednotlivé doklady/dokumenty musia byť podpísané. 

Ponuka musí byť spracovaná a predložená v slovenskom jazyku. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov uchádzača.  

 

V prípade, že uchádzač nepredloží požadovanú dokumentáciu podľa bodu 11 tejto Výzvy, 

jeho ponuka nebude vyhodnocovaná. 
 

12.  Spôsob určenia ceny 

1. Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2. Uchádzačom navrhovaná cena predmetu zákazky bude vyjadrená v EUR ako konečná 

cena v platnej ponuke matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta. 

3. Ak je uchádzač platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú cenu uvedie 

v zložení:  

 navrhovaná cena bez DPH v EUR,  

 sadzba DPH a výška DPH v EUR,  

 navrhovaná cena vrátane DPH v EUR.  

4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie 

je platiteľom DPH v ponuke upozorní.  

5. V prípade, ak uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, vyčísli celkovú cenu za 

predmet zákazky s 20% DPH pre účely hodnotenia ponúk.  

6. Uchádzač, ktorý má sídlo mimo územia Slovenskej republiky a svojou ponukou sa stane pre 

verejného obstarávateľa úspešným, verejnému obstarávateľovi bude fakturovať cenu za 

predmet zákazky uvedený v úspešnej ponuke bez DPH a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. 



 

 

z. o dani z pridanej hodnoty, daň z pridanej hodnoty v uvedenej výške uhradí verejný 

obstarávateľ.  

7. Uchádzač do svojej ponúknutej ceny zahrnie všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu 

zákazky a to najmä: náklady na poskytnutie IKT, prevádzku IKT, servis a obnovu 

koncových zariadení, pripojenie na internet a bezpečnosť, webhosting a všetky ďalšie 

náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. 

 

13.  Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 28.05.2018 o 12.00 hod. 

Uchádzač môže predložiť len 1 ponuku.  

Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe. 

 

V predloženej ponuke v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) 

a doručené v lehote na predkladanie ponúk. 

Ponuku v elektronickej podobe uchádzač predloží e-mailom – scan všetkých 

požadovaných podpísaných dokladov na e-mailovú adresu: jakockova@sgzp.sk. 

Ponuka musí byť označená heslom (predmet e-mailu): „Kompletná starostlivosť o IT 

prostredie SG ŽP vrátane poskytovania hardvérového a softvérového vybavenia“. 

 

V predloženej ponuke v listinnej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na 

predkladanie ponúk.  

Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu: Súkromné gymnázium 

Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81  Podbrezová. 

Ponuka musí byť označená heslom (nápis na obale): „NEOTVÁRAŤ“ –  „Kompletná 

starostlivosť o IT prostredie SG ŽP vrátane poskytovania hardvérového a 

softvérového vybavenia“. 

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ (názov, sídlo/adresa uchádzača). 

 

14.  Lehota viazanosti ponúk 

Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 30.06.2018. 

 

15. Podmienky financovania a platobné podmienky 

1. Predmet zákazky bude financovaný z normatívnych finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MV SR a z finančných prostriedkov zriaďovateľa 

Železiarne Podbrezová a.s. 

2. Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Dodávateľ' vystaví za poskytovanie služby 

outsourcingu odberateľovi faktúry v pravidelných mesačných intervaloch, vždy na 

začiatku kalendárneho mesiaca, na ktorý sa platba vzťahuje a v ktorom dodávateľ riadne 

poskytne služby outsourcingu. Lehota splatnosti faktúr je 14  kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

16.  Informácia o vyhodnotení ponúk 

1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle v  elektronickej podobe 

informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa 

vyhodnocovali. 

2. Verejný obstarávateľ úspešného uchádzača bude kontaktovať telefonicky ihneď po 

vyhodnotení ponúk. 
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17. Ďalšie informácie 

1. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, 

resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých 

verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba 

v štátnom (slovenskom) jazyku.  

2. Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Ing. Zdenka Jakočková, 

tel. č.: +421 48 671 2719, e-mail: jakockova@sgzp.sk.  

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za 

ktorých bolo to zadávanie zákazky vyhlásené a neprijať žiadnu ponuku v prípade, že cena 

položiek alebo celej ponuky prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa. 

4. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

 

18. Prílohy 

 Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

 Príloha č. 2: Cenová ponuka 

 Príloha č. 2A: Zoznam vybavenia 

 Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritéria 

  

 

 

 

 

Vypracoval: 

Ing. Zdenka Jakočková, vedúca ekonomického úseku 

 

Miesto: Podbrezová 

Dátum: 18.05.2018 Podpis: 

 

 

 

 

Schválil:  

PaedDr. Katarína Zingorová, riaditeľka školy 

 

Miesto: Podbrezová  

Dátum: 18.05.2018 Podpis: 
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Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk „Kompletná starostlivosť o IT prostredie SG 

ŽP vrátane poskytovania hardvérového a softvérového vybavenia“ 

  

Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je outsourcing služieb IKT - poskytnutie, technická podpora, servis a 

obnova koncových zariadení, pripojenie na internet a bezpečnosť, webhosting pre SG ŽP. 

 

Realizácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať:  

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81  Podbrezová 

 

Službu je poskytovateľ povinný poskytnúť priebežne počas platnosti a účinnosti zmluvy. 

 

Verejný obstarávateľ na zabezpečenie prevádzky IT prostredia požaduje podporu 

v nasledovných oblastiach, rozsahu a minimálnych technických parametroch: 

 

Názov oblasti Funkčná a technická špecifikácia  Množstvo  

1. 

Poskytnutie, 

technická 

podpora, servis 

a obnova 

koncových 

zariadení 

Minimálne technické parametre Predpokladaný 

počet 

1 súbor 

1.1 

Pracovná stanica: 

procesor Intel Core i3, RAM min. 

4GB, HDD min.500GB SATA; 

Príslušenstvo: reproduktor, myš, 

klávesnica, 20" LCD monitor; 

SW: Windows 7 Professional 64bit 

SVK, MS Office (Word, Excel, MS 

Outlook, PowerPoint) SVK; 

Iné: 4Y NBD. 

30 ks 

1.2 

Notebook: 

procesor Core i5, RAM min. 4GB, 

HDD min.320GB SATA, 15,6" 

LCD (min. 1600 x 900), WiFi, BT, 

dokovací konektor; 

Príslušenstvo: myš wireless, taška; 

SW: Windows 7 Professional 64bit 

SVK, MS Office Home and Student 

(Word, Excel, MS Outlook, 

PowerPoint) SVK; 

Iné: 4Y NBD. 

9 ks 

1.3 

Tlačiareň: 

Tlačiareň laserová, formát A4, 

rozlíšenie 1200 x 1200, 

monochromatická, rýchlosť tlače 

min. 26 strán/minútu, pamäť 32GB, 

rozhranie USB 2.0 + LAN 10/100 

Mbit/s, pracovné využitie min. 15 

000 strán/mesiac. 

2 ks 

2. 
Doména, 

webhosting 
Doména, webhosting – 1 GB 1 súbor 



 

 

3. 

Licencia Lotus 

Notes „alebo 

ekvivalentný“ 

 Licencia Lotus Notes – 1 používateľ 1 ks 

4. 

Bezpečnosť - 

Firewall Cisco 

Systems 

ASA5505 

„alebo 

ekvivalentný“ 

Cisco Systems, ASA5505 – 1 ks 

Licencie ASA 5505 – 50 ks 
1 súbor 

 

Požiadavky na služby k zariadeniam v rámci oblasti 1. Poskytnutie, technická podpora, servis 

a obnova koncových zariadení: 

 zabezpečenie plného servisu poskytnutých zariadení (správa zariadenia, vrátane 

revízií) a odozva do 2 hodín, v prípade kritickej chyby riešenie do 24 hodín; 

 v prípade poruchy výmena zariadenia za zariadenie s minimálne rovnakými 

technickými parametrami. 

 

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky umožňuje predloženie ekvivalentných 

výrobkov (požadovaného vybavenia).  

Uchádzači sú oprávnení predložiť ponuky na výrobky, ktoré bez výnimky spĺňajú 

všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené v opise predmetu zákazky, ale aj 

ponuky na také výrobky, ktoré niektorú, resp. niektoré z požadovaných vlastností 

nespĺňajú, avšak možno ich považovať za rovnocenné (ekvivalentné). Uchádzači na 

preukázanie rovnocennosti ponúkaných výrobkov vo vzťahu k stanoveným technickým 

požiadavkám na predmet zákazky v cenovej ponuke uvedú špecifikáciu ponúkaných 

výrobkov (požadovaného vybavenia). 

 

 

  



 

 

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk „Kompletná starostlivosť o IT prostredie SG 

ŽP vrátane poskytovania hardvérového a softvérového vybavenia“ 

Cenová ponuka  
 

 

Názov:   [uchádzač doplní obchodné meno spoločnosti] 

Sídlo:    [uchádzač doplní sídlo spoločnosti] 

IČO:   [uchádzač doplní IČO spoločnosti] 

Platiteľ DPH: ÁNO / NIE
1
 

 

 

Por. 

číslo 

 

Názov 

položky 

MJ Množstvo Jednotková 

cena 

v EUR bez 

DPH za MJ 

Cena za 

položku v 

EUR bez 

DPH 

1. 

Poskytnutie, technická podpora, 

servis a obnova koncových 

zariadení 

súbor 1   
Zariadenie 

Jednotková 

cena v EUR 

bez DPH za 1 

mesiac/1 ks 

1.1 Pracovná 

stanica  

1.2 Notebook   

1.3 Tlačiareň  

2. Doména, webhosting súbor 1   

3. Licencia ks 1   

4. Bezpečnosť súbor    

Celková cena za 1 mesiac poskytnutia služby v EUR bez 

DPH  

 

 

 

Sadzba DPH v % 

 

 

 

Výška DPH v EUR 

 

 

Celková cena za 1 mesiac poskytnutia služby v EUR s DPH   

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Vybrať relevantné. 



 

 

Cena obsahuje všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky, a to najmä: 

náklady na poskytnutie IKT, prevádzku IKT, servis a obnovu koncových zariadení, 

pripojenie na internet a bezpečnosť, webhosting a všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu 

vyskytnúť v súvislosti s poskytnutím služby formou outsourcingu. 

 

Lehota platnosti cenovej ponuky do: [uchádzač doplní dátum platnosti cenovej ponuky] 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 

 

 

                                                                             ------------------------------------------------------- 

     [doplniť meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za 

uchádzača] 



 

 

Príloha č. 2A Výzvy na predkladanie ponúk „Kompletná starostlivosť o IT prostredie SG 

ŽP vrátane poskytovania hardvérového a softvérového vybavenia“ 

Zoznam vybavenia 

P.č. Názov Požadované  parametre Ponúkané parametre 

1.1. Pracovná 

stanica 

Procesor Intel Core i3, RAM min. 

4GB, HDD min.500GB SATA; 

Príslušenstvo: reproduktor, myš, 

klávesnica, 20" LCD monitor; 

SW: Windows 7 Professional 

64bit SVK, MS Office (Word, 

Excel, MS Outlook, PowerPoint) 

SVK; 

Iné: 4Y NBD. 

  

1.2. Notebook  Procesor Core i5, RAM min. 

4GB, HDD min.320GB SATA, 

15,6" LCD (min. 1600 x 900), 

WiFi, BT, dokovací konektor; 

Príslušenstvo: myš wireless, 

taška; 

SW: Windows 7 Professional 

64bit SVK, MS Office Home and 

Student (Word, Excel, MS 

Outlook, PowerPoint) SVK; 

  

1.3. Tlačiareň Tlačiareň laserová, formát A4, 

rozlíšenie 1200 x 1200, 

monochromatická, rýchlosť tlače 

min. 26 strán/minútu, pamäť 

32GB, rozhranie USB 2.0 + LAN 

10/100 Mbit/s, pracovné využitie 

min. 15 000 strán/mesiac. 

  

2. Doména, 

webhosting 

Doména, webhosting – 1 GB   

3. Licencia Lotus 

Notes „alebo 

ekvivalentný“ 

Licencia Lotus Notes – 1 

používateľ 

  

4. Bezpečnosť - 

Firewall Cisco 

Systems 

ASA5505 

„alebo 

ekvivalentný“ 

Cisco Systems, ASA5505 – 1 ks 

Licencie ASA 5505 – 50 ks 

  

  



 

 

Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk „Kompletná starostlivosť o IT prostredie SG 

ŽP vrátane poskytovania hardvérového a softvérového vybavenia“  

Návrh na plnenie kritéria 

 

Názov:   [uchádzač doplní obchodné meno spoločnosti] 

Sídlo:    [uchádzač doplní sídlo spoločnosti] 

IČO:   [uchádzač doplní IČO spoločnosti] 

Platiteľ DPH: ÁNO / NIE
2
 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena v EUR s DPH za 1 mesiac 

poskytnutia služby. 

 

Por. 

číslo 

Názov položky  Cena  

v EUR 

bez DPH  

DPH  

v EUR 

Cena  

v EUR 

s DPH  

Požadované 

množstvo za 

1 mesiac 

Cena za 

položku 

v EUR bez 

DPH 

1. Poskytnutie, 

technická 

podpora, servis a 

obnova 

koncových 

zariadení 

   1 súbor  

2. Doména, 

webhosting 

   1 súbor  

3. Licencia    1 ks  

4. Bezpečnosť    1 súbor  
 

Navrhovaná celková cena v EUR s DPH za 1 mesiac 

poskytnutia služby 

 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 

 

 

 

 

 

 

                                                                             ------------------------------------------------------- 

     [doplniť meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za 

uchádzača] 

 
 

                                                           
2
 Vybrať relevantné. 


