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V ý z v a   n a   p r e d l o ž e n i e   c e n o v e j   p o n u k y 

zadávania  zákazky s nízkou hodnotou § 117 zákona č. 343/2015  Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru 

 

 

1.       Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:   Mestská časť Bratislava - Rača 

Sídlo:   Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

zastúpený:  Mgr. Michal Drotován, starosta 

IČO:            00304557 

   

 

2. Názov zákazky:  Dodanie a montáž digitálnej úradnej tabule - Outdoor kiosk totem  

 

 CPV kód:  35261000-1 informačné panely 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky : 8 000,00  EUR bez DPH   

                                                                                          

4.         Podmienky financovania: 
Z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavok ani zálohové platby.  

 

5.  Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodanie a montáž digitálnej úradnej tabule v priestore miestneho úradu 

Mestskej časti Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava s umiestnením laminátovej 

dotykovej fólie na jednosklo o hrúbke 6-8 mm podľa nasledovnej špecifikácie:  

 

1. Popis tabule: 

a) vysokosvietivý LCD panel  
46" LCD obrazovka, svietivosť2000 Cd, FullHD rozlíšenie 1920x1080, IPS panel, 

pozorovacie uhly 178/178, 

b) dotyková fólia  
46" veľmi presná dotyková fólia, PCAP technológia, 

c) kovový držiak monitora+ skelet+polep fóliou  
monitor osadený na držiaku - kompletne uložený v skelete, rozmer skeletu cca 

70x200x30 cm, 

d) samolepiaca fólia - výplň skla okolo kiosku, 

e) antiglare fólia ( proti odleskom ), 

f) montáž, osadenie a spustenie kiosku. 
  

2. Príslušenstvo:  

a) slim PC na prehrávanie obsahu  
SLIM PC- procesor i5-6500, 128 GB, RAM 8GB, DDR4, Intel HD 530, HDMI, LAN, 

USB 3, Windows 7pro, 

b) licencia software na prehrávanie obsahu – player, 

c) vytvorenie vstupného MENU 
grafický návrh a výroba úvodnej obrazovky, nalinkovanie web stránky mesta.  

 

6.      Miesto a lehota na predkladanie ponúk:  

1. Uchádzač predloží ponuku (t. z. doručí verejnému obstarávateľovi) v uzavretom  

obale/obálke s označením „Neotvárať“ a heslom „Digitálna tabula“ osobne,  alebo 

poštovou zásielkou, na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 a v lehote na 

predkladanie ponúk.   

 

2.  Lehota na predkladanie ponúk: do 08.07.2019 do 12:00 hod. 
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3. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa 

lehoty na predkladanie ponúk rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky 

verejnému obstarávateľovi. 

4.  Ponuka predložená po lehote na predkladanie ponúk nebude predmetom vyhodnocovania 

a bude vrátená v neporušenom obale uchádzačovi.  

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Názov:    Mestská časť Bratislava-Rača – Miestny úrad  

Kontaktné miesto:  Kubačova 21, 831 06 Bratislava  

Kontaktná osoba:  Mgr. Monika Burdová  

e-mail:    monika.burdova@raca.sk  

 tel. číslo:                        02/4911 2431 

 

8.  Lehota dodania predmetu zákazky: do 8 týždňov od doručenia objednávky  
 

9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR 

s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH). 

2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet 

zákazky bude zo všetkých predložených ponúk najnižšia. 

 

10. Spôsob určenia ceny: 

Cenová ponuka (príloha č. 1 tejto výzvy) bude spracovaná v  zmysle bodu 5 tejto výzvy. 

V cenovej ponuke musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky. 

 

11.   Podmienky účasti: 

1.  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e), a to, že uchádzač alebo záujemca je 

oprávnený  dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – sa preukazuje podľa  § 32 

ods. 3 a splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní. 

2.  Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač preukáže doloženým 

čestným vyhlásením (príloha č. 2 tejto výzvy). 

 

12.  Typ zmluvy: Objednávka 

1. Úspešný uchádzač bude oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň odovzdania predmetu 

zákazky. Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 
2. Faktúra vystavená úspešným uchádzačom musí spĺňať náležitosti podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V opačnom prípade je 

verejný obstarávateľ oprávnený faktúru vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej 

faktúry začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej 

všetky potrebné zákonné náležitosti. Prílohou faktúry bude doklad preukazujúci 

odovzdanie predmetu zákazky riadne a včas v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa 

podpísaný zodpovednými osobami verejného obstarávateľa a úspešného uchádzača. 

 

13.  Vylúčenie uchádzača: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača alebo jeho ponuku z procesu 

obstarávania, ak: 

a) uchádzač nesplnil stanovené podmienky účasti, 

b) uchádzač nepreukázal splnenie podmienok účasti stanovenými dokladmi alebo nedoručil 

požadované vysvetlenie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

účasti v lehote stanovenej v žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov, 

c) cenová ponuka uchádzača je mimoriadne nízka vzhľadom na trhové podmienky dodávania 

obstarávanej komodity, 

d) ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet obstarávania. 

 

14.  Doplňujúce informácie:      

 1.  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
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 2.  Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 3. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí jeho ponuky. 

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

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. 

5.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 

v prípade rozporu s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa a zároveň právo 

zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená a ktoré verejný 

obstarávateľ nemohol predpokladať. 

6. V ostatných právnych vzťahoch sa budú objednávateľ a dodávateľ riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 

 

V Bratislave, dňa 27.06.2019 
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Príloha č. 1 

Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritérií 

 

 

Názov zákazky: Dodanie a montáž digitálnej úradnej tabule - Outdoor kiosk totem 

 

 

Identifikačné údaje 

 

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

 

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

 

IČO:      .............................................................. 

 

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

 

e-mail:      .............................................................. 

 

t.č.:      .............................................................. 

 
 

P.č. Položka
1 

ks JC bez DPH 

1. 
vysokosvietivý LCD panel - 46" LCD obrazovka, svietivosť2000 Cd, FullHD rozlíšenie 

1920x1080, IPS panel, pozorovacie uhly 178/178 
1   

 2. dotyková fólia - 46" veľmi presná dotyková fólia, PCAP technológia  1   

3. 
kovový držiak monitora + skelet + polep fóliou - monitor osadený na držiaku - kompletne 

uložený v skelete, rozmer skeletu cca 70x200x30 cm 
1   

4. samolepiaca fólia - výplň skla okolo kiosku 1   

5. antiglare fólia (proti odleskom) 1   

6. montáž, osadenie a spustenie kiosku 1   

7. 
slim PC na prehrávanie obsahu - SLIM PC- procesor i5-6500, 128 GB, RAM 8GB, DDR4, Intel 

HD 530, HDMI, LAN, USB 3,Windows 7pro 
1   

8. licencia software na prehrávanie obsahu – player 1   

 9. 
vytvorenie vstupného MENU - grafický návrh a výroba úvodnej obrazovky, nalinkovanie web 

stránky mesta 
1    

 

    SPOLU 
Cena celkom 

bez DPH 
  

 
DPH   

 
Cena celkom s 

DPH 
  

 
pozn.:  

1
 vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním tovaru  

 
som/nie som* platcom DPH 

(*nehodiace sa prečiarknite) 

 

 

V............................... dňa................. 

 

 

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

                                                                                                                                 podpis a pečiatka 

                                              (v súlade so zápisom v Obchodnom registri resp. Živnostenskom registri)   
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Príloha č. 2 

                                                                                                    

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

 

 
predložené v rámci zákazky 

 

 

Dodanie a montáž digitálnej úradnej tabule - Outdoor kiosk totem 

 

 

v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

 

Dolupodpísaný,...................................................................................................... 

 

 

ako štatutárny zástupca – konateľ spoločnosti...........................................................  

 

 

IČO:.................................  

 

 

 

 

čestne vyhlasujem, že spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

                                                  Pečiatka 

 

 

 

 


