
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁNOSA ERDÉLYIHO S VJM,  

ERDÉLYI JÁNOS ALAPISKOLA,  FÁBRYHO 36, VEĽKÉ KAPUŠANY - NAGYKAPOS 

Tel: 056/628 48-70, 628 48-71, Fax: 056/628 48-70,  

www.erdelyi.eu.sk, e-mail: zserdelyivkapusany@gmail.com 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Výzva na predloženie cenovej ponuky v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len 

VO) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

VEREJNÝ  OBSTARÁVATEĽ: 

Základná škola Jánosa  Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos 

Fábryho 36, 079 01 Veľké Kapušany 

IČO: 35542292,  DIČ:2021640885 

Kontaktné miesto:   ZŠ J. Erdélyiho s VJM, ul. Fábryho 36 

Zodpovedná osoba za VO: Mgr. Fazekasová Lýdia  

Telefón:     056/6 28 48 70, -71,  

Email: zserdelyivkapusany@gmail.com, web: www.erdelyi.eu.sk 

 

PREDMET  ZÁKAZKY: „nákup počítačov“       CPV: 30213300-8 Stolový počítač 

  

OPIS A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY:  

Predmetom tohto verejného obstarávania je nákup 15 ks počítačov do učebne výpočtovej techniky  podľa špecifikácie 

uvedenej v prílohe č. 1.   

 

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:  375 bez DPH/ks , t.j. 5 625,00 EUR bez DPH  

 

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:  Vzhľadom na aktuálne opatrenia a situácie na trhu z dôvodu pandémie Covid 19, 

verejný obstarávateľ  príjme  ponuku uchádzača aj s podmienkou, že predmet zákazky bude dodaný postupne podľa 

možnosti do 28.12.2020.  

 

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY: budova školy na ul. Fábryho 36, 079 01 Veľké Kapušany.  

 

OBCHODNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY:  

Plnenie predmetu zákazky sa uskutoční na základe vystavenia objednávky, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania 

– zadávanie zákazky s nízkou hodnotou za podmienok uvedených v tejto výzve. Cena bude uvedená v eurách 

a kalkulovaná vrátane aktuálne platnej výšky DPH a všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou a poskytovaním 

predmetnej služby.  

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku na 

základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry  verejnému 

obstarávateľovi – objednávateľovi a to po splnení predmetu  zákazky, všetko v zmysle objednávky. Ak bude mat faktúra 

vady daňového dokladu, bude vrátená poskytovateľovi a lehota splatnosti faktúr  14 dní začne plynúť od doručenia 

opravenej faktúry. 

 

PODMIENKY  PREDLOŽENIA  CENOVEJ  PONUKY: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

1. Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 2 tejto výzvy – „Návrh na plnenie 

kritérií“ (Príloha č. 2) 

2. Čestné vyhlásenie (Príloha č. 3), že: 

- nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo VO,  

- má oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá  predmetu 

zákazky, a vie to doložiť dokladom (výpis z OR, ŽL a pod) 

- spĺňa všetky podmienky účasti určené VO 

- nie je v konflikte záujmov podľa § 23 zákona o VO  

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (Príloha č. 4) 

4. Identifikácia ponúkaného zariadenia a technický list obsahujúci technickú špecifikáciu.  (Príloha č. 5) 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o navrhovanej cene. 

V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie 

je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet zákazky a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.  Navrhovaná 

zmluvná cena musí byť stanovená podľa 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 NR SR č. 18/1996 Z.z. Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu 

na miesto dodania predmetu zákazky.  Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 

miesta, podľa matematických pravidiel. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, 

ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky.  

http://www.erdelyi.eu.sk/
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PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV: 

Za účelom dodržania ustanovenia §117 ods. 5 zákona o VO požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti: 

 a) osobné postavenie podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní: 

- uchádzač  je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – uchádzač to preukazuje 

doložením kópie dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky (výpis z OR, ŽL), resp. preukazuje doloženým čestným 

vyhlásením, 

- uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo VO – preukazuje to doloženým čestným vyhlásením, 

 b) u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO – ak konflikt 

záujmov nemožno odstrániť verejný obstarávateľ vylúči  uchádzača.  

 

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK:       18.12.2020   

LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK: uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia stanovenej lehoty viazanosti ponúk, t.j.    do  28.12.2020     

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK: úspešný uchádzač bude ten, ktorý predloží ponuku za najnižšiu cenu v eur s 

DPH vrátane dopravy.    

 

PODMIENKY FINANCOVANIA: 

Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok ani zálohovú platbu. Predmet zákazky bude financovaný formou 

bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr. Faktúra bude vystavené postupne po dodaní resp. v deň dodania tovaru. 

Súčasťou faktúr bude dodací list resp. faktúra zároveň bude slúžiť aj ako dodací list.  

 

PREDKLADANIE PONÚK: 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuky s potrebnými dokladmi (Príloha č. 2-5) je potrebné doručiť 

v štátnom jazyku a v lehote na predkladanie ponúk na mailovú adresu školy zserdelyivkapusany@gmail.com 

(naskenované opečiatkované a podpísané dokumenty, oprávnenie podnikať ŽL, alebo výpis z OR a pod.)  najneskôr do 

18.12.2020 do 15:00 hodín. V predmete e-mailu je potrebné uviesť SÚŤAŽ – nákup počítačov. Doklady zaslané po 

termíne alebo na inú adresu nebudú posudzované.  

 

VYHRADENIE PRÁVA: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

 - zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo, 

 - neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných 

prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zadávania zákazky zrušený, 

 - prijať ponuku aj v prípade, ak sa prihlási iba jeden uchádzač. 

 

Veľké Kapušany, 10.12.2020 

 

 

    ..................................................................... 

    Mgr. Fazekasová Lýdia 

     riaditeľka školy   
 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií vrátane cenníka 

Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie 

Príloha č. 4 – Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Príloha č. 5 – Identifikácia  ponúkaného zariadenia 
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          príloha č. 1 

 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

„nákup počítačov“       CPV: 30213300-8 Stolový počítač 

 

 

  

Operačný systém Windows 10 Professional Edu, predinštalovaný 

na pevnom disku s platnou licenciou 

Stav Výlučne nové zariadenie pochádzajúce zo 

štandardnej distribučnej siete 

Dovoz a odvoz v cene produktu musia byť započítané dopravné 

náklady na miesto určené obstarávateľom  

Záruka Min. 36 mesiacov v mieste dodania 

Procesor  Intel Core i3-10100 

Operačná pamäť 8 GB DDR4  SDRAM 2133 MHZ  

Prevedenie Micro tower 

Optická mechanika DVD +/- RW 

Disk – typ HDD 128 GB + 240 SSD 

Frekvencia procesu (GHz) 3,6 GHz 

Grafická karta Int.UHD Graphics  630 

Sieťové rozhranie 10/100/1000 Mbps 

Optická mechanika DVD +/- RW 

Požadujeme prístup  Classroom manager  

Predné konektory 4x USB 3.0, 1xAudio Input, 1x Audio Output 

Zadné konektory 4x USB 2x0, 1x HDMI, 1xVGA, 1x RJ-45, 

2xPS/2, 1xAudio Input, 1x Audio Output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

          príloha č. 2  

 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ VRÁTANE CENNÍKA 

 

 

Údaje uchádzača:  

 

Obchodné meno/názov uchádzača: .................................................................................................... 

Sídlo/miesto podnikania:..................................................................................................................... 

IČO:   ...........................................................DIČ:............................................................................... 

Kontaktná osoba: .................................................................................................................................. 

E-mail.: ................................................................................................................................................. 

Telefón: ................................................................................................................................................. 

 

 

Kritérium vyhodnotenia: Najnižšia cena celkom v € s DPH za celý predmet zákazky. V prípade uchádzača, 

ktorý nie je platcom DPH sa vyhodnocuje cena celkom v €  bez DPH, nakoľko to je končená cena. 

 

Popis 

položky 

Merná 

jednotka 

počet Jednotková 

cena bez 

DPH 

Celková 

cena bez 

DPH v € 

Výška  

DPH v € 

Celková 

cena s DPH 

v € 

 

Stolový 

počítač 

 

ks 

 

15 

    

 

Cena celkom za celý predmet zákazky: 

    

 

*som/ nie som platcom DPH. Nehodiace sa prečiarknite 

Ceny uvádzať s presnosťou na dve desatinné miesta. 

 

 

 

 

 

V .............................................., dňa ................................           

 

 

 

 

 

 

................................................................................... 

  meno, priezvisko a podpis  osoby oprávnenej  

      konať za uchádzača , pečiatka ucházača 



 

           príloha č. 3 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

k § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Verejný obstarávateľ: 

Názov:    Základná škola Jánosa  Erdélyiho s VJM, Erdélyi János Alapiskola,  

   Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos 

Sídlo:    Fábryho 36, 079 01 Veľké Kapušany 

   IČO: 35542292,  DIČ:2021640885 

Kontaktné údaje: Telefón:     056/6 28 48 70, -71,  

   Email: zserdelyivkapusany@gmail.com, web: www.erdelyi.eu.sk 

 

 

Názov zákazky:  „nákup počítačov“ 

Uchádzač: 

Obchodné meno: ................................................................................................................................ 

Sídlo:   ................................................................................................................................ 

   ................................................................................................................................ 

Kontaktné údaje: Telefón: .................................................................................................................. 

   Email: ............................................... web: ........................................................... 

 

týmto čestne vyhlasujem, že 

- nemám právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím  v SR 

alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

- mám oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedá 

predmetu zákazky, 

- spĺňam všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytnem verejnému obstarávateľovi 

na požiadanie doklady, ktoré sú čestným vyhlásením nahradené, 

- nie som v konflikte záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 

 

 

V ......................................, dňa ............................................ 

 

 

 

     ................................................................................................. 
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       meno, priezvisko, podpis osoby  

          oprávnenej konať v mene uchádzača a odtlačok pečiatky 

 

           príloha č. 4 

 

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

 Podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení a zároveň v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov,  

 dolu podpísaný/-á ................................................................................ (meno a priezvisko)  

      

      týmto súhlasím,  

 

aby verejný obstarávateľ spracoval automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom moje osobné údaje, za 

účelom účasti vo verejnom obstarávaní / prieskume trhu pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou s názvom 

„nákup počítačov“.  

 

 Súhlasím a beriem na vedomie, že osobné údaje budú spracúvané po dobu uplynutia 10 rokov                

od ukončenia verejného obstarávania na obstaranie predmetnej zákazky, v súlade s ustanovením § 24 Zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Následne budú všetky osobné údaje vymazané. 

 

 Svojím podpisom potvrdzujem, že tento súhlas udeľujem dobrovoľne, že som jeho obsahu porozumel 

a nepodpísal som ho pod nátlakom. 

 

 

V ......................................, dňa ............................................ 

 

 

 

 

 

 

     ................................................................................................. 

       meno, priezvisko, podpis osoby  

          oprávnenej konať v mene uchádzača a odtlačok pečiatky 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           príloha č. 5 

 

 

 

 

 

Identifikácia  ponúkaného zariadenia 


