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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

zákazky s nízkou hodnotou 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. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:  Centrum vedecko-technických informácií SR 
Adresa organizácie:  Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava 
IČO:    00151882 
IČ DPH:    SK 2020798395 
 
Kontaktná osoba:  Jana Kováčová 
E-mail:     jana.kovacova@cvtisr.sk  
Telefón:   +421 2 692 53162 
Internetová adresa:   http://www.cvtisr.sk  
 
2. Názov predmetu zákazky 
Technická podpora zariadení zabezpečujúcich prevádzku dátového centra 
 
3. Druh zákazky: Poskytnutie služby 

 
4. Miesto poskytnutia predmetu zákazky 
Primárna lokalita dátového centra pre vedu a výskum (DC VaV), Univerzitná ulica 1, 010 01 Žilina – bližšie 
informácie sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky tejto Výzvy 
 
5. Opis predmetu zákazky 

Zoznam HW, pre ktorý sa poskytujú servisné služby a Rozsah a spôsob poskytovania servisných služieb je 
uvedený v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky tejto Výzvy. 
 
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
72222300-0 Služby informačných technológií 
   
7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky 
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť. Uchádzač predloží ponuku v celom rozsahu predmetu zákazky 
vypracovanú v súlade s touto Výzvou a jej prílohami. 
 
8. Celkové množstvo alebo rozsah 
Podrobnosti sú uvedené v prílohách tejto Výzvy (príloha č.1 - Opis predmetu zákazky, príloha č. 2 - Návrh 
na plnenie kritérií, Príloha č. 3 – Návrh zmluvy) 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky  
19 019,- EUR bez DPH  
 
10. Zdroj finančných prostriedkov 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo štrukturálnych 
a investičných fondov EÚ, platobné podmienky sú uvedené v Prílohe č. 3 – Návrh zmluvy. 
 
11. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, podrobnosti sú uvedené v prílohách tejto Výzvy (príloha č.1 - Opis 
predmetu zákazky, Príloha č. 3 – Návrh zmluvy) 
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12. Náležitosti ponuky 
Uchádzačom predložená ponuka musí obsahovať naskenované nasledovné doklady a dokumenty 
(odporúčaný formát je „PDF“) : 

1) cenová ponuka za celý predmet zákazky v štruktúre podľa Prílohy č. 2 – Návrh na plnenie kritérií tejto 
Výzvy, ktorá sa v prípade úspešného uchádzača stane prílohou č. 2 Zmluvy.  

 
V prípade potreby objasnenia informácií uvedených v tejto Výzve a jej príloh alebo v iných dokumentoch 
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov 
požiadať o ich vysvetlenie na e-mailovej adrese u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1 tejto Výzvy.  

 
13. Spôsob určenia ceny 

Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné 
a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu 
zákazky. Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s podrobným rozpisom ceny uvedeným v prílohe č. 2 
tejto Výzvy. Celkovú cenu v eur bez DPH uchádzač určí ako súčin množstva a jednotkovej ceny v eur bez 
DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke.  
 
Cena za celý predmet zákazky je stanovená ako cena maximálna počas platnosti zmluvy a musia v nej byť 
zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky podľa tejto Výzvy. 

 
14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 10.06.2019, 10:00 hod. 
Ponuky musia byť doručené v slovenskom jazyku v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej podobe 
na  e - mailovú adresu: jana.kovacova@cvtisr.sk. 

 
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria: 
celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 
 
Pravidlá na uplatnenie kritéria:  
Za prvú v poradí bude označená ponuka s najnižšou predloženou celkovou maximálnou cenou za celý 
predmet zákazky v EUR s DPH. Ako druhá v poradí bude označená ponuka s druhou najnižšou celkovou 
maximálnou cenou za celý predmet zákazky v EUR s DPH atď. Poradie ostatných uchádzačov sa určí 
obdobne. 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste v poradí. 
Ponuky ostatných uchádzačov budú vyhodnotené ako neúspešné.  

 
16. Uzavretie zmluvy 
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 
obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah.  
 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk s 
informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade 
neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením 
ponuky. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a ukončiť tento proces 
bez zadania zákazky. V takom prípade je povinný toto rozhodnutie odôvodniť. 
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Za predloženie Vašej cenovej ponuky Vám vopred ďakujeme. 
 
 
 
V Bratislave, dňa: 31.05.2019 
 
 
  
Spracoval: Kováčová 
 
 
 
PRÍLOHY:  
príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 
príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií 
príloha č. 3 - Návrh zmluvy  
  


