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I. Predmet zákazky 
 
Predmetom tejto zákazky verejného obstarávania je dodávka výpočtovej techniky t.j.: 3 ks 
hardisk, 3 druhy počítačový softvér (spolu päť inštalácií), 1 ks vypaľovačka, 1 ks stolový 
počítač, 2 ks prenosné počítače - notebooky s príslušným požadovaným operačným systémom 
a vybavením, 1 ks laminátor, ďalej fotoprístroje: 1ks digitálny fotoaparát, 1ks videokamera, 
vrátane poskytnutia záručného servisu na dodaný predmet zákazky. Obstarávateľský subjekt 
podľa § 7 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len obstarávateľský subjekt) požaduje, aby 
uchádzač pre účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky predložil opis 
a fotografie (napríklad prostredníctvom katalógov) všetkých tovarov tvoriacich predmet 
zákazky, z ktorých bude jednoznačne jasné, že ponúkané tovary preukázateľne spĺňajú určené 
minimálne požadované technické špecifikácie uvedené v kapitole II. týchto súťažných 
podkladov. 
Predmet zákazky je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) 
z Operačného programu: Vzdelávanie, Prioritná os: Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja 
ľudských zdrojov, Opatrenie: Podpora ďalšieho vzdelávania, kód výzvy: OPV-2013/2.1/04-
SORO a to na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len 
NFP), pre projekt s názvom: GEOTECH, ITMS kód Projektu: 26120130073. 
Finančné prostriedky budú použité len na účel, na ktoré boli určené. Na kontrolu použitia 
a vládny audit použitia finančných prostriedkov, na ukladanie a vymáhanie sankcií za 
porušenie finančnej disciplíny sa na tento projekt vzťahuje režim upravený v právnych 
predpisoch Európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky, najmä zákon č. 595/2003 Z.z. 
o dani z príjmov, zákon č. 431/2001 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“), zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z.z. 
o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov a zákon č. 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.   
Obstarávateľský subjekt má v zmysle zákona o verejnom obstarávaní povinnosť poskytnúť 
všetkým záujemcom/uchádzačom v rámci súťažných podkladov taký rozsah informácií, podľa 
ktorých požadovaný predmet zákazky bude opísaný jednoznačne, úplne a nestranne tak, aby 
zodpovedal jeho požiadavkám. V súťažných podkladoch obstarávateľský subjekt  uviedol 
všetky okolnosti, ktoré sú dôležité na vypracovanie ponuky a plnenie kúpnej zmluvy, ktorá je 
nedeliteľnou súčasťou súťažných podkladov bez uvedenia údajov týkajúcich sa  plnenia 
obstarávateľským subjektom stanoveného kritéria.  
Obstarávateľský subjekt v  súťažných podkladoch definuje obchodné a  zmluvné podmienky, 
ktoré sú zostavené podľa Obchodného zákonníka. Obstarávateľský subjekt obchodnými 
podmienkami určil svoje potreby a podmienky, za ktorých sa bude zákazka realizovať. Tieto 
podmienky vychádzajú z potrieb obstarávateľského subjektu, z charakteru predmetu zákazky, 
vrátane jeho kvalitatívnych požiadaviek a obsahujú podmienky zhotovenia a dodania 
predmetu zákazky. Obchodné podmienky sú súčasťou súťažných podkladov 
a obstarávateľský subjekt nimi v súlade s princípom transparentnosti vopred informuje 
uchádzačov o podmienkach plnenia zmluvného záväzku. Obstarávateľský subjekt je ten, ktorý 
určuje podmienky, za ktorých sa bude zákazka realizovať pri dodržaní základných princípov 
verejného obstarávania. 
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II. Konkretizácia predmetu zákazky  
 
Obstarávateľský subjekt od každého úspešného uchádzača – dodávateľa predmetu zákazky, 
resp. jednotlivých jej dvoch častí okrem vlastného dodania požaduje: montáž, inštaláciu, 
kompletné odskúšanie funkčnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, dodanie 
prevádzkových a servisných manuálov v štátnom (slovenskom) jazyku alebo v českom jazyku 
a zabezpečenie záručného servisu.  
Obstarávateľský subjekt už vo Výzve na predkladanie ponúk uviedol, že predmet zákazky sa 
rozhodol rozdeliť na dve časti. Podstatnú úlohu pri konkretizácii predmetu zákazky a hlavne 
rozhodnutie o jej rozdelení na dve časti zohrala technická a funkčná rôznorodosť jednotlivých 
položiek zákazky, ktoré sú uvedené v schválenom projekte, poznanie možností trhu a tiež 
reálne možnosti jednotlivých dodávateľov. Preto v súťažných podkladoch uvádza údaje 
a informácie o každej samostatnej časti predmetu zákazky. Z týchto technických a funkčných 
špecifikácií je evidentné, že dodávku celého predmetu zákazky nie je s veľkou mierou 
pravdepodobnosti možné realizovať jedným dodávateľom, resp. výrobcom. Konkrétnym 
výsledkom predmetného postupu zadávania tejto zákazky budú pravdepodobne dvaja úspešní 
uchádzači, ktorí predložia najvýhodnejšie cenové ponuky na jednotlivé časti zákazky pri 
dodržaní požadovaných technických parametrov, funkčnosti a vybavenia. Obstarávateľský 
subjekt preto v tomto konkrétnom verejnom obstarávaní umožní uchádzačom 
predložiť/podávať samostatné ponuky na jednu alebo obe časti predmetu zákazky. Rozdelenie 
celého predmetu zákazky je na nasledovné dve časti:  
 
1.Časť B 001: 
2 ks notebook 
1 ks stolový počítač 
3 druhy počítačové softvéry (spolu päť inštalácií) 
3 ks hardisk 
1 ks vypaľovačka 
1 ks laminátor  
 
2.Časť B 002: 
1 ks digitálny fotoaparát  
1 ks videokamera 
 

Detailný opis jednotlivých časti B 001 a B 002 predmetu zákazky. 
1.Časť B 001: 
Špecifikácia požadovaných technických parametrov 
1.1. 1 ks Notebook 1 

Notebook  s dotykovou obrazovkou 15,6", LED podsvietenie 
Typ obrazovky matný 
Hardisk: 2 x 250 GB, SSD Hardisk 
Wifi, Bluetooth v4.0 
Rozhrania: 1x mini VGA, 1x HDMI 
1x stereo slúchadlá /mikrofón, 1x RJ45, CMOS kamera HD, čítačka kariet (SD/MMC),  
3x USB 3.0 
Výdrž baterie minimálne 5 hod. 
Mikroprocesor: x86, benchmark - 7033   
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Predinštalovaný operačný systém OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii Windows 8 
Professional SK 64-bit, s možnosťou downgrade 
Pamäť RAM min. 4GB, grafická karta - skóre 3DMark06 min. 13500 
Hmotnosť maximálne 2,3 kg 
 
 
1.2. 1 ks Notebook 2  

Veľkokapacitný notebook so širokouhlou obrazovkou 17,3", LED podsvietenie 
Prevedenie: hliníková povrchová úprava 
Hardisk: 2 TB Hardisk 
Wifi, Bluetooth v4.0 
Rozhrania:  
1 × externý monitor 
1 × RJ-45 
1 × stereo slúchadlá  
1 × externý mikrofón s podporou funkcie Sleep-and-Music 
1 × čítačka pre viaceré typy kariet (podporuje karty SD™ s maximálnou kapacitou 2 GB, 
miniSD™/microSD™ s adaptérom s maximálnou kapacitou 2 GB, SDHC™ s maximálnou 
kapacitou 32 GB, SDXC™ s maximálnou kapacitou 64 GB a MultiMedia Card™ s 
maximálnou kapacitou 2 GB) 
1 × Výstup HDMI s podporou signálu vo formáte 1080p 
2 × USB 3.0 
2 × USB 3.0 s podporou technológie USB Sleep-and-Charge 
1 × integrovaná 2-megapixelová webová kamera FHD (1 920 x 1 080) so vstavaným 
mikrofónom 
Mikroprocesor: x86, benchmark - 7763  
Predinštalovaný operačný systém OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii Windows 8 
Professional SK 64-bit, s možnosťou downgrade,  
RAM minimálne 8 GB, grafická karta - skóre 3DMark06 min. 23300, 
podsvietená klávesnica,  
hmotnosť maximálne 5,6 kg  
 
1.3. 1 ks Stolový počítač 

PassMark CPU Mark skóre min. 8000 
8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM  
Základná pamäť: 8 GB  
Maximálna pamäť: 768 GB  
Počet slotov: minimálne 20  
Ovládač HDD: SAS/SATA, M5110 s 512 cache a RAID5 podporou  
Sieťová karta: 4x10/100/1000  
Možnosť pripojenia HDD za chodu  
Počet miest na vložené disky HDD minimálne 12  
Redundantný zdroj Typ HDD – SAS  
 
1.4. Počítačový softvér 1  

Softvér je určený pre tvorbu jednoduchých aj zložitých 2D výkresov z bežných tvarov ako 
čiary, polygóny, oblúky, kruhy, elipsy. 
Úpravy geometrie s príkazmi pre pretiahnutie, zmenu mierky alebo otočenia. 
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Tvorba nových objektov s pomocou príkazov pre kopírovanie, odsadenie a zrkadlenia. 
Doplnenie výkresov o popis vo forme textu, kót i šrafovania. 
Technológia DWG pre ukladanie a zdieľanie 2D výkresových súborov. 
Publikovanie viac listov v jednom súboru DWF™, DWFx alebo PDF. 
 
 
1.5. Počítačový softvér 2 

Kancelársky balík softvéru s integrovaným poštovým klientom, plne kompatibilný s  
formátmi xlxs, docx, pptx. 
 
1.6. Počítačový softvér 3   

Integrovaný balík grafických softvérov požadovaný od jedného výrobcu. Musí obsahovať 
softvérové balíky: na vektorovú  a bitmapovú tvorbu a korekciu obrázkov, softvér na tvorbu 
dokumentov pre tlač a web, s jednoduchým návrhom obsahu pre rôzne veľkosti a orientácie 
stránok. Integrovaný softvér pre správu a tvorbu kódov pre web. Softvér pre pokročilú tvorbu 
animácií, tvorbu, úpravu a podpisovanie pdf dokumentov, vytváranie pdf formulárov. 
Vstavaná aplikácia pre manažment zdrojov, optimalizácia  video výstupu podľa rozlíšenia a 
typu zariadenia.  Program inštalovateľný do 3 ks počítačov. 
Úplná kompatibilita s natívnymi Photoshop formátmi.  
 
1.7. 1 ks Hardisk 900 GB HDD 

Interný hardisk je určený do stolového počítača ( položka 1.3  časti B 001) 
Kapacita 900GB 
Otáčková rýchlosť 10000 RPM 
Rozhranie SAS 
 
1.8. 1 ks Hardisk 600 GB HDD   

Interný hardisk je určený do stolového počítača ( položka 1.3  časti B 001) 
Kapacita 600GB 
Otáčková rýchlosť 10000 RPM 
Rozhranie SAS  
 
1.9. 1 ks Hardisk 2TB HDD  

Externý hardisk 
Kapacita 2000 GB 
Formát disku 2,5 palca 
Rozhranie USB 3.0, napájanie cez USB 
Otáčková rýchlosť 5400 RPM 
Nárazuvzdorný  
 
1.10. 1 ks Vypaľovačka  

Vypaľovačka  pre BD/CD/DVD  do stolového počítača ( položka 1.3  časti B 001) 
Zápis BD-R min. 6x, DVD-R min. 8X, CD-R min. 24X,  
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Prístupové doby BD(SL/DL) : 300 ms, BD(TL/QL) : 450 ms, DVD : 190 ms, CD : 190 ms, 
podpora Blue-ray 3D, 2D do 3D konvertovanie  
USB 2.0 alebo 1.1 port   
 
1.11. 1 ks Laminátor  

Laminátor pre maximálny formát A4 
Maximálna hrúbka fólie v mikrónoch - 125 
Nastavenie teploty 
Rýchlosť laminácie 30 cm/min. 
Ovládací panel LED 
 

2.Časť B 002: 
Špecifikácia požadovaných technických parametrov 

2.1. 1 ks Digitálny fotoaparát  
 
Zrkadlový fotoaparát  
Rozlíšenie 24,1 Mpix 
Akumulátorové batérie 
Závit na statív 
HDMI výstup 
Externý blesk 
Displej min. 3,2" 
Veľkosť senzoru min. 23.5 x 15.6 mm 
Slot na 2x SD kartu s podporou UHS-I 
Rýchlosť uzávierky min. 1/8000 do 30 sek. v krokoch po 1/3, alebo 1/2 EV  
 
2.2. 1 ks Videokamera 
 
Senzor: efektívne pixely pre video 2.91 Megapixel 1/2.84"  CMOS  
Ohnisková vzdialenosť 3,67-73,4 mm 
35mm ekvivalent ohniskovej vzdialenosti:  26,8-576 mm  bez Dynamic IS, 28,8-576 s 
Dynamic IS 
Zoom  optický: 20x (v HD) 
Zoom digitálny: 400x (v HD)  
Typ média: SD/SDHC/SDXC 
Dotyková obrazovka, uhlopriečka 3,5" 
Veľkosť filtra:  58 mm  
Možnosť Wifi pripojenia 
Metóda nabíjania: AC adaptér, clona f 1,8 až f 2,8; minimálna zaostrovacia vzdialenosť 10 
mm, optický stabilizátor obrazu, podpora GPS, možnosť fotografovania s rozlíšením 1 920 x 
1 080, výstup mini HDMI, čas záznamu na jedno nabitie min. 3 hodiny, hmotnosť max. 950 g 
 
Predmet zákazky ( resp. jej jednotlivé časti B 001 a B 002) je v celom rozsahu opísaný tak, 
aby bol úplne, zrozumiteľne a nestranne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, 
alebo rozpätia parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho 
výrobcu, obstarávateľský subjekt umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom 
alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo 
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, 
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ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené, a to 
v rovnakej alebo vyššej kvalite. 
 

III. Ďalšie požiadavky obstarávateľského subjektu na 
predmet zákazky vo vzťahu k vypracovaniu ponuky 

a k uzavretiu zmluvy. 
 
1. Obstarávateľský subjekt uzatvorí s úspešným uchádzačom/uchádzačmi kúpnu zmluvu 

podľa ustanovenia § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok postupu zadávania 
zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom 
obstarávaní) za podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a v súlade 
s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Predmetná zmluva je neoddeliteľnou 
súčasťou súťažných podkladov (kapitola X. súťažných podkladov) a bola vypracovaná 
obstarávateľským subjektom. 

 Obstarávateľský subjekt v tejto súvislosti  uvádza a potvrdzuje, že úspešného uchádzača 
vyzve k uzavretiu zmluvy písomne elektronickou  formou e-mailom tak, aby táto bola 
uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 zákona o verejnom obstarávaní.  
Ak úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť  zmluvu, ktorá je predmetom tejto zákazky 
alebo neposkytne obstarávateľskému subjektu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie, 
obstarávateľský subjekt uzatvorí predmetnú zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 
druhý v poradí. Ak ani uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť 
zmluvu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej 
uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu 
písomne elektronickou  formou e-mailom vyzvaný, obstarávateľský subjekt uzatvorí 
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil 
ako tretí v poradí, je pritom taktiež povinný poskytnúť obstarávateľskému subjektu riadnu 
súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo 
dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne elektronickou  formou e-mailom vyzvaný. 

  
2. Preddavok na plnenie zmluvy obstarávateľský subjekt úspešnému uchádzačovi/ 

uchádzačom neposkytne. 
 
3. Predmetom zákazky verejného obstarávania a teda činnosťou úspešného uchádzača bude 

zmluvné dodanie tovarov a súvisiacich/požadovaných služieb, ktorých rozsah je detailne 
špecifikovaný v kapitole II. týchto súťažných podkladov. Obstarávateľský subjekt 
požaduje, aby mu bol tovar predmetu zákazky dodaný úplne so všetkými súčasťami 
potrebnými k ich prevádzke (napr. napájacie, dátové káble, prevádzkové a servisné 
manuály), bez chýb na základe preberajúceho protokolu (dodací list) s jednoznačne 
špecifikovaným typovým označením zariadení, výrobným číslom zariadenia pre každý typ 
dodávaného tovaru na požadovanom mieste dodania najneskôr do 60-tich kalendárnych 
dní od nadobudnutia platnosti a účinnosti kúpnej zmluvy uzavretej s úspešným 
uchádzačom/uchádzačmi.  

 
4. V prípade porušenia povinností uvedených v bode 3 tejto kapitoly zo strany dodávateľa – 

úspešného uchádzača, bude obstarávateľský subjekt uplatňovať v kúpnej zmluve sankciu 
a dodávateľ sa zaviaže túto sankciu zaplatiť vo výške 0,05% z kúpnej ceny dodávky za 
každý, aj začatý deň omeškania. 
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5. Faktúry vystavené dodávateľom budú splatné a uhradené do 30-tich dní odo dňa ich 
doručenia obstarávateľskému subjektu, pričom za deň úhrady sa považuje deň odpisu 
z jeho účtu. Dodávateľ (úspešný uchádzač) môže príslušnú faktúru vystaviť ihneď  potom, 
ako bude predmet kúpnej zmluvy zrealizovaný - dodaný do požadovaného miesta plnenia 
a bude mať od obstarávateľského subjektu protokolárne potvrdené dodanie/prevzatie 
tovaru 

 
6. Obstarávateľský subjekt požaduje, aby mu bol predmet zákazky dodaný a odovzdaný na 

požadovanom mieste, ktorým je Černyševského 26, 851 01 Bratislava na 3. poschodí. 
  

7. Záručná  lehota a zabezpečenie autorizovaného záručného servisu. 
 Obstarávateľský subjekt od úspešného uchádzača požaduje v kúpnej zmluve potvrdiť: 

a) záručnú lehotu a bezplatný záručný servis na predmet zákazky v dĺžke minimálne 24 
mesiacov bez obmedzenia uskutočnených prevádzkových hodín, pričom záručná lehota 
začne plynúť dňom podpisu akceptačného protokolu, t.j. protokolu o odovzdaní 
a prevzatí predmetu kúpnej zmluvy podľa bodu č. 3 tejto kapitoly súťažných 
podkladov oboma zmluvnými stranami. 
 

8. Vypracovanie a predloženie úplne a jednoznačne vymedzenej ponuky na základe 
technických požiadaviek, ktorými uchádzač preukáže plnenie všetkých požadovaných 
technických parametrov vybavenosti obstarávateľského subjektu na predmet zákazky  
uvedených v kapitole II.  týchto súťažných podkladoch.  

 Uchádzač je teda povinný v predloženej ponuke vychádzať z požiadaviek 
obstarávateľského subjektu na predmet zákazky, ktorý je podrobne špecifikovaný 
v kapitolách II. a III. týchto súťažných podkladov.  
Predložená písomná technická špecifikácia musí obsahovať: príslušné typové označenie, 
s uvedením, potvrdením a doplnením opisu predmetu zákazky, a to všetko vo vecnej a 
položkovej postupnosti tak, ako je to uvedené v kapitole II. týchto súťažných podkladov. 
Predmetnú písomnú časť ponuky doplnenú o opis a fotografie (napríklad prostredníctvom 
katalógov v slovenskom alebo českom jazyku) tovarov tvoriacich predmet zákazky, 
z ktorých bude  jednoznačne jasné, že ponúkané tovary spĺňajú určené minimálne 
požadované technické špecifikácie predloží uchádzač v originálnom rovnopise, potvrdenú 
štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene 
a na zodpovednosť uchádzača.  
Touto separátnou informáciou uchádzač vo svojej ponuke musí potvrdiť/preukázať 
splnenie požiadaviek obstarávateľského subjektu uvedených v kapitole II. súťažných 
podkladov. Obstarávateľský subjekt v tejto súvislosti dáva do pozornosti, že technická 
špecifikácia bude súčasťou Zmluvných príloh.    

 
10. Obstarávateľský subjekt požaduje, aby:   

a) predmet zákazky mal označenie CE (Conformité Européenne)  a taktiež aj písomné 
Vyhlásenie o zhode, ktorým uchádzač (výrobca, resp. dovozca) potvrdí, že príslušný 
výrobok predmetu zákazky  v jeho ponuke bude vyrobený v súlade s technickými 
normami a predpismi platnými v EÚ, pričom uchádzač plne zodpovedá za obsah 
predmetného Vyhlásenia o zhode s technickými predpismi, vrátane spôsobu 
posudzovania zhody. 
Obstarávateľský subjekt požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke tieto vyššie 
uvedené skutočnosti potvrdil písomným Čestným prehlásením. Čestné vyhlásenie 
bude uchádzačom v ponuke predložené v originálnom rovnopise, potvrdené 
štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať 
v mene a na zodpovednosť uchádzača. Ďalej obstarávateľský subjekt požaduje, aby 



 

 
 

9 

pred uzavretím zmluvy na jeho prvú písomnú výzvu úspešný uchádzač bezodkladne 
(najneskôr do troch pracovných dní od odoslania žiadosti elektronickou formou 
komunikácie) predložil požadované Vyhlásenia o zhode na každú položku  predmetu 
zákazky, pričom tieto budú predložené v originálnom rovnopise, alebo v úradne 
overenej fotokópii a budú tvoriť prílohu kúpnej zmluvy. 

b) uchádzač bol servisným partnerom oprávneným vykonávať  záručný servis potvrdený 
výrobcom zariadení/výrobkov, ktoré sú predmetom tejto zákazky alebo má zmluvne 
zabezpečené servisné stredisko, ktoré je výrobcom oprávnené  tento obstarávateľským 
subjektom požadovaný záručný servis vykonávať.  
Obstarávateľský subjekt požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke písomným 
Čestným prehlásením alternatívne potvrdil, že: 
1. je výrobcom  zariadení/výrobkov, ktoré sú predmetom zákazky oprávnený 
vykonávať záručný servis na tieto zariadenia/výrobky alebo 
2. má zmluvne zabezpečené servisné stredisko, ktoré je výrobcom oprávnené  
tento požadovaný záručný servis vykonávať. 
Čestné vyhlásenie bude uchádzačom v ponuke predložené v originálnom rovnopise, 
potvrdené štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu 
konať v mene a na zodpovednosť uchádzača. Ďalej obstarávateľský subjekt požaduje, 
aby pred uzavretím zmluvy na jeho prvú písomnú výzvu úspešný uchádzač 
bezodkladne (najneskôr do troch pracovných dní od odoslania žiadosti elektronickou 
formou komunikácie) predložil certifikát alebo iný relevantný zmluvný doklad 
potvrdzujúci vyššie uvedené požiadavky obstarávateľského subjektu na záručný 
servis, pričom tieto budú predložené v originálnom rovnopise, alebo v úradne overenej 
fotokópii a budú taktiež tvoriť prílohu kúpnej zmluvy. 

 
11. Zmluva o dodaní (kúpna zmluva) bude obstarávateľským subjektom s úspešným 

uchádzačom/uchádzačmi uzavretá v zmysle Prílohy č.1 (článok 2, bod č. 4) Zmluvy 
o poskytnutí NFP, t.j. po vykonaní administratívnej kontroly a odsúhlasení príslušnej 
dokumentácie z verejného obstarávania.   

 
12. Kúpna zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť splnením odkladacej podmienky podľa bodu 11.  
 
13. Úspešný uchádzač (resp. uchádzači) bude povinný v zmluve o kúpe s obstarávateľským 

subjektom strpieť záväzok výkonu kontroly, auditu alebo overovania v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR a Európskych spoločenstiev, súvisiaceho 
s dodávaným tovarom (a s tým súvisiacimi poskytnutými službami) a s použitím 
finančných prostriedkov kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP (uzavretej medzi poskytovateľom a obstarávateľským subjektom) a to oprávnenými 
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť až do 31.08.2020.       
 
 

IV. Podmienky účasti vo verejnej súťaži 
 

Obstarávateľský subjekt pri stanovení podmienok účasti vychádzal zo zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní. Splnenie  podmienok účasti t.j. osobného postavenia, stanovených a 
požadovaných v tejto kapitole súťažných podkladov, časť č.1. možno podľa § 32 ods. 11 
zákona o verejnom obstarávaní preukázať aj Čestným vyhlásením uchádzača, ktoré tvorí 
ako Príloha č.1 neoddeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov. V takom prípade  doklady 
preukazujúce splnenie požadovaných podmienok účasti podľa zverejnenej Výzvy na 
predkladanie ponúk pri postupe zadávania zákazky a týchto súťažných podkladov bude 
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uchádzač/uchádzači predkladať obstarávateľskému subjektu podľa § 44 ods.1 zákona 
o verejnom obstarávaní, t.j.  v lehote desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na ich 
predloženie. Nepredloženie všetkých požadovaných dokladov, preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti v takto stanovenej lehote – desať pracovných dní sa bude obstarávateľským 
subjektom považovať za nesplnenie podmienok účasti. Samotnú výzvu na predkladanie 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti zašle obstarávateľský subjekt 
uchádzačovi/uchádzačom elektronickou formou komunikácie e-mailom.  
Doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý vo svojej 
ponuke predložil čestné vyhlásenie požaduje obstarávateľský subjekt  uskutočniť spôsobom: 
poštovou zásielkou/ prepravou alebo osobným doručením. Rozhodnutie o nahradení 
dokladov, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, resp. 
kombináciou  je kompetentný urobiť uchádzač, t.j. sám si vyberie spôsob, akým bude 
preukazovať splnenie podmienok účasti. Uchádzač si však musí byť vedomý, že nemôže 
čestne vyhlásiť, že podmienky účasti spĺňa, ak nevie/nebude vedieť z akýchkoľvek dôvodov 
doložiť dôkaz o ich splnení.  
Preto obstarávateľský subjekt upozorňuje uchádzačov, že plnenie podmienok účasti – 
osobného postavenia môžu preukázať nasledovnými spôsobmi: 

- predložením príslušných dokladov a dokumentov podľa § 26 ods.2 zákona o verejnom 
obstarávaní 

- Potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov, t.j. splnenie podmienok účasti 
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní  

- Čestným vyhlásením (§ 32 ods.11 zákona o verejnom obstarávaní) 
Predpokladom  predloženia  čestného vyhlásenia však je, že uchádzač má  reálnu existenciu 
dokladov a dokumentov, ktorými sa splnenie podmienok preukazuje, pri zohľadnení  
obstarávateľským subjektom už vyššie stanoveného času a spôsobu ich predkladania.    
Obstarávateľský subjekt uvádza a potvrdzuje, že predpokladanú hodnotu zákazky určil ako 
cenu bez dane z pridanej hodnoty na základe prieskumu trhu. Požadovaným výsledkom 
postupu verejného obstarávania by malo byť uzavretie kúpnej zmluvy na dodanie 
predmetu zákazky, resp. jej dvoch častí. Vzhľadom na tieto vyššie uvedené zákonné 
skutočnosti obstarávateľský subjekt použil postup pre zadávanie zákaziek podľa § 9 ods.9  
zákona o verejnom obstarávaní.   

1. Osobné postavenie. 
 
1.1. Obstarávateľský subjekt požaduje, aby uchádzač vo verejnej súťaži spĺňal osobné 
postavenie predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. a) a písm. g) a to : 
- výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace 
- aktuálnym dokladom o oprávnení dodávať tovar aspoň k jednej časti predmetu zákazky, na 

ktorú predkladá ponuku 
alebo  
aktuálnym potvrdením úradu o zápise v zozname podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní o verejnom obstarávaní. V prípade, že uchádzač nemá sídlo 
v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z požadovaných dokladov 
uvedených v § 26 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady musí uchádzač postupovať 
a predložiť doklady podľa § 26 ods.4 a ods.5 zákona o verejnom obstarávaní. V tejto 
súvislosti obstarávateľský subjekt upozorňuje záujemcov/uchádzačov, že v prípade ak počas 
platnosti ich zápisu v zozname podnikateľov došlo k zmene člena štatutárneho orgánu 
podnikateľa, pričom tento vo svojej ponuke nepredloží výpis z registra trestov (podľa § 26 
ods.2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní) predmetného nového člena štatutárneho 
orgánu, takto predložené potvrdenie o zápise do zoznamu podnikateľov vedeného úradom 
nepreukazuje splnenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.   
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1.2. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne. V prípade účasti skupiny dodávateľov splnenie 
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen 
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky (tovaru), ktorú bude zabezpečovať. 

 
1.3. Doklady v listinnej podobe, ktorými bude uchádzač (resp. členovia skupiny dodávateľov) 
preukazovať splnenie osobného postavenia, požaduje verejný obstarávateľ predložiť 
v originálnom rovnopise, alebo v ich úradne overených kópiách.  
 
1.4. Doklady preukazujúce splnenie osobného postavenia uchádzačov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť 
preložené do štátneho, t.j. slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom 
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je podľa § 19 ods.3 zákona o verejnom 
obstarávaní úradný preklad v štátnom, t.j. v slovenskom jazyku.     
 

V. Lehota viazanosti ponúk 
 
Lehota viazanosti prijatých ponúk začína plynúť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. 
Obstarávateľský subjekt stanovil lehotu viazanosti prijatých ponúk, ktorá končí dňom 
20.06.2014.  
Pri stanovení lehoty viazanosti ponúk obstarávateľský subjekt vychádzal a zohľadnil čas 
potrebný na vyhodnotenie ponúk, vykonanie administratívnej kontroly, odsúhlasení príslušnej 
dokumentácie z verejného obstarávania a taktiež na uzatvorenie zmluvy s úspešným 
uchádzačom. Počas lehoty viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou ponukou.   
 

VI. Pokyny obstarávateľského subjektu na podanie 
ponuky   a dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

účasti 
 
1. Pracovná doba pre osobné doručenie ponuky uchádzačmi : 
   Pondelok - štvrtok: 9.00 – 11.00 13.00 – 14.00 
   Piatok:  9,00 -  11,00 
 
2. Ponuku v listinnej podobe a v elektronickej podobe na pamäťovom médiu musí 

uchádzač doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzatvorenom obale, na ktorom bude 
uvedené: 
- obchodné meno uchádzača 
- sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
- označenie PONUKA – VEREJNÁ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ 
- heslo súťaže „DODANIE VÝPOČTOVEJ TECHNIKY, PRÍSTROJOV A    

ZARIADENÍ PRE PROJEKT GEOTECH“  
3. Doručenie ponúk je možné poštovou zásielkou/prepravou  na adresu:  

 
GEOTECH Bratislava s.r.o. 

Černyševského 26 
851 01 Bratislava  
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 alebo osobne na už vyššie uvedenú adresu a v uvedenej pracovnej dobe, priamo do 
kancelárie č. 5/A  na III. poschodí.  

 
4. Uchádzači predkladajú ponuky osobne alebo poštovou zásielkou na adresu 

obstarávateľského subjektu, uvedenú pod bodom č.3 tejto kapitoly súťažných 
podkladov. Ak uchádzač doručí ponuku osobne, obstarávateľský subjekt mu ihneď pri 
doručení vydá písomné potvrdenie o jej prevzatí. Na tomto potvrdení bude uvedené: 
- miesto prevzatia ponuky 
- dátum a čas prevzatia ponuky 
- obchodné meno a adresa sídla resp. miesto podnikania uchádzača 
- meno, priezvisko, titul a podpis osoby, ktorá doručila ponuku 
- pečiatka a podpis osoby obstarávateľského subjektu preberajúceho ponuku 
Zástupca uchádzača, ktorý obstarávateľskému subjektu osobne doručí ponuku na vyššie 
uvedenom potvrdení čitateľne uvedie/potvrdí svoje meno a priezvisko a súčasne svojim 
podpisom potvrdí relevantnosť všetkých tam uvedených informácií, resp. skutočností.   
 

5. Lehota na predkladanie ponúk končí dňom 26.02.2014 o 09:00 hod.  
 
6. Ponuku, ktorú obdrží obstarávateľský subjekt po určenej lehote na predkladanie ponúk, 

obstarávateľský subjekt vráti uchádzačovi neotvorenú, t.j. v neporušenom obale.  
 
7. Obstarávateľský subjekt bude uchovávať každú predloženú ponuku v neporušenom 

obale, až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.    
 
8.     Obstarávateľský subjekt v intenciách § 39 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní uvádza 

a upozorňuje, že uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač preto nemôže 
byť v tom istom postupe zadávania zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov, ktorá 
predkladá ponuku. Obstarávateľský subjekt vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom 
skupiny dodávateľov.     

 

VII. Pokyny na vypracovanie ponuky 
 
1. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku na predmet zákazky, pričom  

obstarávateľský subjekt  vylučuje predloženie variantných riešení.   
 
2. Ponuky a požadované doklady sa predkladajú v štátnom jazyku t.j. v slovenskom jazyku 

(§ 19 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní). Doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené 
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho, t.j. slovenského 
jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku (§ 19 ods.3 zákona o verejnom 
obstarávaní). Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci bude úradný preklad 
v štátnom jazyku.  

 
3. Obstarávateľský subjekt v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní informuje 

uchádzačov, že doklady a informácie, ktoré predložia v ponuke, môžu označiť ako  
dôverné. Za dôverné informácie na účely tohto zákona je možné označiť výhradne 
technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, 
spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak 
aj spôsob výpočtu ceny a vzory. 
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4. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 26.02.2014 o 10:00 hod. v budove sídla 
obstarávateľského subjektu GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26 , 851 01 
Bratislava, v miestnosti č. 5/A na III. poschodí.. Otváranie ponúk bude neverejné (t.j. 
bez účasti uchádzačov), pri dodržaní všetkých zákonných povinností v zmysle 
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 

 
5. Obstarávateľský subjekt požaduje, aby ponuky uchádzača obsahovala Informáciu , 

ktorej požadovaným obsahom bude:   
a) obchodné meno uchádzača 
b) sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
c) návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného obstarávateľským subjektom 

v nasledovnej štruktúre: 
 

 
Predmet zákazky 

Jednotková 
cena za 1 ks 
v EUR bez 

DPH 

Jednotková 
cena za 1 

ks v EUR s 
DPH 

Množstvo 
(ks)- 
počet 

inštalácií 

 
Cena spolu v 

EUR bez 
DPH 

 
Cena spolu 

v EUR 
vrátane DPH 

Notebook 1 

špecifikovaný v kapitole II. bod 1.1. 

 

 

(doplní uchádzač) 

 
 

(doplní uchádzač) 

 

1 

 

(doplní uchádzač) 

 

(doplní uchádzač) 

Notebook 2 
špecifikovaný v kapitole II. bod 1.2. 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

1 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

Stolový počítač 
špecifikovaný v kapitole II bod 1.3. 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

1 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

Počítačový softvér 1 
špecifikovaný v kapitole II bod 1.4. 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

1 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

Počítačový softvér 2 
špecifikovaný v kapitole II bod 1.5. 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

1 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

Počítačový softvér 3 
špecifikovaný v kapitole II bod 1.6. 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

3 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

Hardisk 900 GB HDD 
špecifikovaný v kapitole II bod 1.7. 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

1 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

Hardisk 600 GB HDD 
špecifikovaný v kapitole II bod 1.8. 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

1 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

Hardisk 2TB HDD 
špecifikovaný v kapitole II bod 1.9. 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

1 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

Vypaľovačka 
špecifikovaná v kapitole II bod 1.10. 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

1 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

Laminátor 
špecifikovaný v kapitole II bod 1.11. 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

1 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

Digitálny fotoaparát  
špecifikovaný v kapitole II bod 2.1. 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

1 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 
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Videokamera 
špecifikovaná v kapitole II bod 2.2. 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

1 

 

 

(doplní uchádzač) 

 

 

(doplní uchádzač) 

 
 

Cena v EUR bez DPH za  časť B 001 (doplní uchádzač) 

Cena v EUR  s DPH za časť B 001 (doplní uchádzač) 

 
Cena v EUR bez DPH za časť B 002 (doplní uchádzač) 

Cena v EUR s DPH za časť B 002 (doplní uchádzač) 

 
Cena celkom v EUR bez DPH za  časť B 001 a časť B 002 (doplní uchádzač) 

Cena celkom v EUR s DPH za časť B 001 a časť B 002 (doplní uchádzač) 

 
d) Obstarávateľský subjekt požaduje, aby Informácia bola predložená v originálnom 
rovnopise, s uvedením dátumu DDMMRRRR a potvrdená štatutárnym orgánom 
prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť 
uchádzača.  
 

6. Ak uchádzač nie je platcom DPH, musí o tejto skutočnosti v ponuke obstarávateľský 
subjekt informovať formou originálneho písomného vyhlásenia s uvedením dátumu 
DDMMRRRR a potvrdeného osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na 
zodpovednosť uchádzača. Obstarávateľský subjekt stanovil pre uchádzačov predloženie 
tohto vyhlásenia ako požadovanú informáciu. V prípade, že sa úspešný uchádzač stane 
po uzavretí zmluvy s obstarávateľským subjektom platiteľom DPH, nebude zo strany 
obstarávateľského subjektu akceptované zvýšenie ceny o hodnotu príslušnej DPH. 

 
7. Obstarávateľský subjekt požaduje, aby uchádzač na úvodnej (prvej) strane  predkladanej 

ponuky uviedol aj vlastné evidenčné označenie predkladanej ponuky, ktoré jej 
pridelil a dátum DDMMRRRR vyhotovenia ponuky a to z dôvodu, že ponuka podľa 
jej evidenčného čísla a dátumu vyhotovenia bude ako zmluvná požiadavka  
obstarávateľského subjektu uvedená v texte zmluvy na predmet zákazky, uzavretej 
s úspešným uchádzačom.  

 
8. Obstarávateľský subjekt požaduje, aby uchádzačom predložená ponuka bola v pevnej 

väzbe, s nižšie uvedeným vecným obsahom dokladov a v ich  nasledovným poradí:  
 

1.   Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnej súťaži: 
a. Doklady na preukázanie osobného postavenia podľa kapitoly IV.ods.1 týchto 

súťažných podkladov 
alebo  
Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č.1  týchto súťažných podkladov  

         2. Ponuka a reakcia uchádzača na požiadavky verejného obstarávateľa podľa kapitoly 
III. bod č. 8  a kapitoly VII. bod č. 8 týchto súťažných podkladov.   

  3. Informácia uchádzača vypracovaná podľa kapitoly VII. bod č. 5 týchto súťažných 
podkladov. 

4. Čestné prehlásenia uchádzača podľa kapitoly III. bod č. 10 písm. a) a písm. b)  
týchto súťažných  podkladov  



 

 
 

15 

5. Vyhlásenie uchádzača ak nie je platcom DPH podľa kapitoly VII. bod č. 6  týchto 
súťažných podkladov.  

6. Písomné potvrdenie e-mailovej adresy uchádzača spolu s aktuálnymi 
identifikačnými a kontaktnými údajmi  pre potrebu vzájomnej elektronickej 
komunikácie. 

  7. Kúpna zmluva predložená podľa kapitoly X. súťažných podkladov, doplnená 
uchádzačom o všetky vyznačené chýbajúce údaje, ktoré budú vyplývať z konkrétne 
ním predloženej ponuky.  

8. Ponuka v elektronickej podobe na pamäťovom médiu podľa kapitoly VII. bod  č.9 
týchto súťažných podkladov.  

9. Ponuka, ktorú uchádzač bude predkladať musí byť vecnou a adresnou reakciou na 
všetky požiadavky uplatnené verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.   

 Keďže uchádzači budú predkladať obstarávateľskému subjektu ponuky/dokumenty v 
listinnej podobe, v intenciách § 18a zákona o verejnom obstarávaní ich súčasne 
predložia aj v elektronickej podobe na CD/DVD, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú 
podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s 
uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez 
uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. 

 
10. Pre vysvetlenie uchádzačov obstarávateľský subjekt ďalej uvádza, že: 

a) za vypracovanie ponuky v pevnej väzbe považuje aj hrebeňové viazanie.  
b) požiadavku na štruktúru, obsahové poradie predkladaných dokladov v ponuke, 

vlastné evidenčné číslo ponuky uchádzača, uplatňuje obstarávateľský subjekt nielen 
z dôvodu prehľadnejšieho spôsobu vyhodnocovania predložených ponúk ale aj za 
účelom zabránenia ich prípadným manipuláciám v priebehu verejného obstarávania. 
Tieto požiadavky obstarávateľského subjektu sú odporúčacieho charakteru, avšak 
ich splnenie je v záujme všetkých zúčastnených strán v predmetnom postupe 
zadávania zákazky.    

 

VIII. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

1. Obstarávateľský subjekt stanovil  na vyhodnotenie ponúk 
jediné kritérium 

 
Výška uchádzačom požadovanej ceny 
Obstarávateľský subjekt na vyhodnotenie ponúk stanovil jediné kritérium a to najnižšia cenu. 
Obsahom kritéria je najnižšia cena v ponuke uchádzača za tovar niektorej z dvoch častí B 001 
a B 002 predmetu zákazky. V tomto kritériu bude teda úspešný ten uchádzač, ktorý navrhne 
za realizáciu  príslušnej časti B 001 resp. B 002  predmetu zákazky najnižšiu cenu. V cene za 
uchádzačom dodaný predmet zákazky, resp. jej časti na požadovanom mieste je aj montáž, 
inštalácia, kompletné odskúšanie funkčnosti, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy 
a dodanie prevádzkových a servisných manuálov. Pre posudzovanie ceny použitej ako 
kritérium na vyhodnocovanie ponúk sa samozrejme chápe cena vrátane DPH.  

2. Vyhodnotenie kritéria. 
 
Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky, 
a k uzavretiu zmluvy (obchodné podmienky), budú vyhodnocované komisiou, ktorú zriadil 
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obstarávateľský subjekt. Obstarávateľský subjekt po vyhodnotení ponúk bezodkladne 
písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok ich 
vyhodnotenia.  
Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti skôr, obstarávateľský subjekt po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie 
podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až 
treťom mieste v poradí. 
 

IX. Záver 
 

1. Obstarávateľský subjekt si vyhradzuje právo na prípadné zrušenie použitého postupu 
zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní a to len v zmysle § 46 
ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

2. Obstarávateľský subjekt neprijme ani jednu ponuku v prípade, ak výška uchádzačmi 
požadovanej ceny za predmet zákazky/časť predmetu zákazky  bude vyšší ako sú jeho 
finančné možnosti.   

 

X. Kúpna zmluva  
 
Neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov je už uvedená kúpna zmluva na dodanie 
výpočtovej techniky, prístrojov a zariadení, ktorá bude s úspešným uchádzačom 
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok postupu 
zadávania zákazky podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní. 
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Príloha č. 1 

 

Čestné vyhlásenie uchádzača 
                                                  
Ja dolu podpísaný  titul, meno a  priezvisko, ako štatutárny zástupca so 
spôsobilosťou v plnom rozsahu na právne úkony  spoločnosti obchodné meno 
spoločnosti,  sídlo spoločnosti, IČO spoločnosti – uchádzača vo verejnom 
obstarávaní na predmet zákazky s názvom DODANIE VÝPOČTOVEJ 
TECHNIKY, PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ PRE PROJEKT GEOTECH 
zverejnenom ako Výzva na predkladanie ponúk na webovom sídle 
http://www.geotech.sk/O-nas/kanc-tech.html dňa DDMMRRRR, týmto  

 
čestne vyhlasujem, 

 
že spoločnosť obchodné meno spoločnosti, sídlo spoločnosti spĺňa všetky 
podmienky účasti stanovené a špecifikované vo vyššie uvedenej výzve na 
predkladanie ponúk a v  súťažných podkladoch zverejnených  obstarávateľským 
subjektom GEOTECH Bratislava s.r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 
IČO: 45948992.    
                                                                  
Toto čestné prehlásenie je predložené uchádzačom za účelom a v súvislosti so 
splnením  § 32 ods. 11 zákona č. 95/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní).  
 
Súčasne ako štatutárny zástupca som si vedomý zodpovednosti za prípadné 
následky nepravdivého čestného vyhlásenia, ak sa na základe predložených 
dokladov následne potvrdí ich nepravdivosť alebo neúplnosť (§ 39 zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov, § 21 ods. 1 písm. 
f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov a § 36 ods. 
4 a § 149 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní). 
 
 

Meno a priezvisko, titul :  

Funkcia :  

Podpis :  

Dátum a miesto :  

 


