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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
podľa ustanovení § 9 ods. 3, 4, 5 a ods.9 zákona 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“) 

 
Zverejnená dňa 13.02.2014, číslo vo: 1/VO/GEO/2014 

 
 

I.  OBSTARÁVATE ĽSKÝ SUBJEKT (podľa § 7 ods. 1) 
Identifika čné údaje 
Úradný názov: GEOTECH Bratislava, s.r.o.  
IČO: 45948992 
DIČ: 2023174417 
Poštová adresa: Černyševského 26, 851 01 Bratislava 
Kontaktné miesto: Černyševského 26, 851 01 Bratislava 
Kontaktná osoba: Ing. Ivan Lovíšek 
Telefón: + 421-2-62 410 823 
Fax: + 421-2-62 410 823 
E-mail: geotech@geotech.sk 
Adresa hlavnej stránky (URL): www.geotech.sk 
 
II. PREDMET ZÁKAZKY   
II.1. Názov zákazky: Dodanie výpočtovej techniky, prístrojov a zariadení pre projekt  
GEOTECH  
II.2. Druh zákazky: Tovary  
              Kúpa 
II.3. Hlavné miesto dodania tovarov: sídlo spoločnosti  GEOTECH Bratislava s.r.o., 
Černyševského 26, 851 01 Bratislava 
II.4. NUTS kód: SK 010  
II.5. Opis zákazky: pre realizáciu školení v rámci projektu GEOTECH je požadovaná 
dodávka  2 ks notebookov, 1 ks osobného počítača, 3 druhy počítačových softvérov (spolu 
päť inštalácií), 3 ks hardiskov, 1 ks vypaľovačky, 1 ks laminátora, 1 ks digitálneho 
fotoaparátu a 1 ks videokamery, vrátane poskytnutia minimálne 24 mesačného záručného 
servisu na dodaný predmet zákazky. 
II.6. CPV: 30213100-6  Prenosné počítače 
 30213300-8  Stolový počítač  
 30233153-8  Čítačka a/alebo vypaľovačka CD a DVD diskov 
 30234500-3  Pamäťové archivačné médiá 
 32333200-8  Videokamery 
 38651600-9  Digitálne fotoaparáty 
 42994230-1  Laminátory 
 48310000-4  Softvérový balík na vytváranie dokumentov 
 48320000-7  Softvérové programy na kreslenie a na vytváranie obrázkov 
II.7. Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) bez DPH: 10 850,- EUR  
II.8. Rozdelenie zákazky na časti: Áno. Táto zákazka má dve časti, pričom tieto majú 
nasledovné množstvo, resp. rozsah: 
1. Časť B 001: 
2 ks notebook 
1 ks osobný počítač 
3 druhy počítačové softvéry (päť inštalácií)  



 2 

3 ks hardisk 
1 ks vypaľovačka 
1 ks laminátor  
 Predpokladaná hodnota: 8 963,- EUR 
 
2. Časť B 002 
1 ks digitálny fotoaparát  
1 ks videokamera 
Predpokladaná hodnota: 1 887,- EUR 
 
II.9. Predloženie variantných riešení: Nie 
II.10. Trvanie zmluvy v kalendárnych dňoch od zadania zákazky:   60 dní 
 
III. PODMIENKY Ú ČASTI  
Uchádzač  preukáže splnenie podmienku osobného postavenia: 
a)  podľa § 26 ods.2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to výpisom z registra trestov 
nie starším ako tri mesiace, v originálnom rovnopise alebo v úradne overenej kópii. 
b) podľa § 26 ods.2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, a to aktuálnym dokladom  
o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, v originálnom rovnopise alebo 
v úradne overenej kópii. 
 
IV.1.1. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONUKY 
Obstarávateľský subjekt na vyhodnotenie ponuky stanovil jediné kritérium a to cenu. 
Obsahom kritéria je najnižšia cena v ponuke uchádzača za tovar niektorej z dvoch častí 
predmetu zákazky. V tomto kritériu bude teda úspešný ten uchádzač, ktorý navrhne za 
realizáciu príslušnej časti predmetu zákazky najnižšiu cenu. V cene za uchádzačom dodaný 
predmet zákazky, resp. jej časti 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 použije cena 
vrátane DPH.  
 
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia: Nie 
 
IV.2. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
 
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľský subjekt: 1/VO/GEO/2014 
IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 
Obstarávateľský subjekt umožnil neobmedzený a priamy prístup elektronickými 
prostriedkami k Výzve na predkladanie ponúk, k súťažným podkladom a kúpnej zmluve, a to 
na svojom webovom sídle: http://www.geotech.sk/O-nas/kanc-tech.html, pričom tento 
prístup je umožnený všetkým záujemcom počínajúc dňom 14.02.2014 až do lehoty na 
predkladanie ponúk.  
IV.2.3.  Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum a čas: 26.02.2014   do 09:00 hod. 
IV.2.4. Dátum, čas a miesto otvárania ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dátum: 
26.02.2014  čas: 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, ktoré boli  predložené v lehote na ich predkladanie bude neverejné, t.j. bez 
účasti uchádzačov.   
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IV.2.5. Lehota viazanosti ponúk: Lehota viazanosti prijatých ponúk začína plynúť po 
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a končí dňom  30.06. 2014                            
 
V.  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
V.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: Áno  
Odkaz na projekt a program: Predmet zákazky je spolufinancovaný z Európskeho 
sociálneho fondu (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 NFP, pre projekt 
s názvom: GEOTECH, ITMS kód Projektu: 26120130073. 
 
V.2. Ďalšie informácie:  
Obstarávateľský subjekt uzatvorí s úspešným uchádzačom/úspešnými uchádzačmi kúpnu 
zmluvu/kúpne zmluvy 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 zákona o verejnom obstarávaní za podmienok 
uvedených v súťažných podkladoch a v súlade s ponukou predloženou úspešným 
uchádzačom/úspešnými uchádzačmi. Predmetná zmluva je neoddeliteľnou súčasťou 
súťažných podkladov. Keďže zadanie zákazky – uzatvorenie kúpnej zmluvy s úspešným 
uchádzačom podlieha kontrole a schváleniu poskytovateľom finančných prostriedkov zmluvy 
o poskytnutí NFP ponuka bud podľa § 44 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní prijatá 
s odkladacou podmienkou na výsledok a schválenie dokumentácie z realizovaného postupu 
verejného obstarávania.  
 
VI. DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK N A 

WEBOVOM SÍDLE OBSTARÁVATE ĽSKÉHO SUBJEKTU:   13.02.2014 
 
 


