Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát

Šafárikovo námestie 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Oddelenie centrálneho
obstarávania zákaziek

Bratislava, 11. 10. 2021
029/2021
Výzva na predloženie ponuky
v rámci DNS zriadeného v súlade s § 58 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
I. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Univerzita Komenského v Bratislave
Adresa organizácie:
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 44, 814 99 Bratislava
IČO:
00397865
Profil verejného obstarávateľa:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1045
Kontaktná osoba:

JUDr. Viktória Bebjaková, odborný referent Oddelenia
centrálneho obstarávanie zákaziek
+ 421 2 9010 2035
viktoria.bebjakova@uniba.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
II. Identifikácia dynamického nákupného systému
Názov dynamického nákupného systému:
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave – 2021
Zverejnené v:
VVO č. 001/2021 zo dňa 29. 12. 2020 pod značkou 45761– MUT
III. Predmet zákazky
Názov zákazky:
IKT zariadenia – 029
CPV:
30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
NUTS kód:
SK010
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie počítačov, notebookov, monitorov, IKT zariadení a skenerov pre
Univerzitu Komenského v Bratislave a jej súčasti. Predmet zákazky je definovaný položkami z
elektronického katalógu, v ktorom je uvedený podrobnejší opis predmetu zákazky, t.j. jednotlivých
položiek. Predmet zákazky je rozdelený na 5 časti:

IV. Administratívne informácie
Lehota dodania tovaru:
Od nadobudnutia účinnosti zmluvy po dobu 5 mesiacov
Predpokladaná hodnota zákazky:
Časť 1 - 20 767,22 Eur bez DPH
Časť 2 - 26 856,00 Eur bez DPH
Časť 3 - 20 680,00 Eur bez DPH
Časť 4 - 9 091,40 Eur bez DPH
Časť 5 - 12 025,85 Eur bez DPH
Celková PHZ: 89 420,47 € bez DPH
Zdroj financovania:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Univerzity Komenského v Bratislave. Preddavok sa
neposkytuje. Predmet zákazky bude uhrádzaný bezhotovostným prevodom na základe faktúry. Súčasťou
faktúry bude dodací list. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej predloženia a odsúhlasenia verejným
obstarávateľom.
Spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Navrhovaná cena musí byť v súlade s § 2 citovaného zákona o cenách.
Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky a bude vyjadrená ako konečná
cena.
Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v mene Euro v súlade so zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení
meny euro v Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov Obchodný zákonník.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Miesta dodania predmetu zákazky pre jednotlivé súčasti Univerzity Komenského v Bratislave sú
uvedené v Prílohe č. 3 Zoznam kontaktných osôb a miesta dodania.
Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predkladania ponúk:
19.10.2021, do 10:00 hod.
Ponuky žiadame predložiť elektronicky v súlade s § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
prostredníctvom systému JOSEPHINE na webovej adrese https://josephine.proebiz.com.
Verejný obstarávateľ v zmysle bodu 18.1 súťažných podkladov určuje predkladanie ponúk spôsobom
automatizovaného predkladania ponúk prostredníctvom výberu položiek z elektronického katalógu.
Uchádzač môže predložiť ponuku na všetky časti predmetu zákazky alebo môže predložiť ponuku na
jednotlivé časti predmetu zákazky. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
nebude verejný obstarávateľ prihliadať.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH.

V. Obsah ponuky
1. Vyplnený Návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy,
2. Vyplnený Návrh Kúpnej zmluvy, ktorá je Prílohou č. 2 tejto výzvy
3. Doklady na preverenie technickej špecifikácie jednotlivých položiek predmetu zákazky
VI. Ostatné
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby ponuky obsahovali elektronický katalóg.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby záujemca ku každej položke katalógu predložil obrázok dodávaného
tovaru v štandardnom formáte obrázkov (napr. jpg. alebo png.). Obrázky požadujem nahrať ku každej
položke v rámci elektronického katalógu.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby pri jednotlivých častiach katalógu uchádzači v editovateľnom poli
„Názov“ namiesto všeobecného názvu položky uviedli označenie konkrétnej značky a modelu
(vrátane produktového čísla), ktorý do príslušnej časti predmetu zákazky predkladajú. Prílohu č. 2
požaduje verejný obstarávateľ predložiť v editovateľnej podobe.
Verejný obstarávateľ žiada, aby pri zariadeniach, kde je to relevantné (napr. počítače, notebooky),
všetky požadované porty boli súčasťou tela zariadenia, riešenie formou priloženej redukcie
alebo adaptéru nebude akceptované.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci tejto zákazky alebo zrušiť
zákazku, pokiaľ sa zmenili okolnosti, za ktorých bola vyhlásená.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok.
Veríme, že nám predložíte ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s touto výzvou v nami
požadovanom termíne.
Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 – Návrh Kúpnej zmluvy
Príloha č. 3 – Zoznam kontaktných osôb a miesta dodania

.....................................................
Mgr. Martin Dufala, PhD.
vedúci OCOZ RUK

Meno: JUDr. Viktória Bebjaková
Tel.č.: +421 2 9010 2035
Mail:viktoria.bebjakova@uniba.sk

www.uniba.sk

