
 

VÝZVA 

NA PREDKLADANIE PONÚK v rámci prieskumu trhu - PHZ 

podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

 

Názov zákazky: „Prenosné počítače, monitory a skartovač“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto: 
Názov:   Fond na podporu športu 

Sídlo:   Príkopova 6, 831 01  Bratislava 

IČO:   52 846 059  

Kontaktná osoba:  Ľubomíra Strašíková, +421 42 44 43 891, info@mpprofit.sk 

 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Názov zákazky: Prenosné počítače, monitory a skartovač  
 

3. Druh zákazky: Tovar 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: Bude určená týmto prieskumom trhu.  
 

5. Opis predmetu zákazky: Nákup prenosných počítačov, monitorov a skartovač  
 
Predložením ponuky prehlasujem, že ponuka obsahuje všetky minimálne požiadavky uvedené v opise 

predmetu zákazky. Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky, nie na časť.  

Ak sa v opise predmetu zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 

značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa predávajúcemu predloženie ponuky s 

ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami ako sú určené verejným 

obstarávateľom. 

 
 

6. Predmet zákazky: Predmetom zákazky je dodanie prenosných počítačov, monitorov a 
skartovača, v rozsahu Prílohy č.1_Opis predmetu zákazky tejto výzvy.  
 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník:  

 30213100-6 - Prenosné počítače 

 30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly 

 30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi 

 30191400-8 - Skartovače 



 30000000-9 - Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s 
výnimkou nábytku a softvérových balíkov 
 

8. Miesto dodania predmetu zákazky: 

 Fond na podporu športu, Príkopova 6, 831 03 Bratislava 

9. Variantné riešenie:  
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  

 

10. Lehota dodania predmetu zákazky: do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti zmluvy na základe objednávky.  

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky bude financovaný 
z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

 
12. Lehota viazanosti ponúk: 30.04.2022 

 
13. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami: v prípade potreby objasniť 

údaje uvedené v tejto výzve na predkladanie ponuky môže záujemca požiadať o vysvetlenie 
priamo prostredníctvom osoby zodpovednej za realizáciu verejného obstarávania 
prostredníctvom kontaktného miesta verejného obstarávateľa podľa bodu 2 tejto výzvy. 
Žiadosť o vysvetlenie záujemca predloží emailom na emailovú adresu kontaktnej osoby 
pre verejné obstarávanie info@mpprofit.sk.  

 
14. Jazyk ponuky: cenovú ponuku a dokumenty požadované verejným obstarávateľom predkladá 

uchádzač v štátnom jazyku – slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený 
v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí 
pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

 
15. Podmienky účasti: 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia: 
 

 
§ 32 Osobné postavenie 
- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 

písm. e) a písmena f) ZVO. 

 - Uchádzač nepreukazuje verejnému obstarávateľovi v ponuke splnenie podmienky účasti 

podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO: „je oprávnený uskutočňovať predmet zákazky“. Verejný 

obstarávateľ si overí splnenie predmetnej podmienky účasti prostredníctvo verejne 

dostupných internetových zdrojov ako napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk  a pod.. 

 - Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: „nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“- uchádzač nesmie byť vedený v registri 

osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie 

podľa § 183 ZVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania 

ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. Splnenie predmetnej podmienky účasti bude 

verejný obstarávateľ overovať na základe verejne dostupných informácií v registri vedenom 

Úradom pre verejne obstarávanie.   
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Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného  

postavenia preukázať aj podľa § 152 ZVO zákona o verejnom obstarávaní, že je zapísaný v 

zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. 

 
 

 

16. Výsledok verejného obstarávania: Výsledkom verejného obstarávania je kúpna zmluva. 
 

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena za tovar podľa výzvy a jej 
príloh a Rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude 
posudzovaná cena celkom. 

18.  
Lehota na predkladanie ponúk: do 10.03.2022 do 12:00 hod. 

 
Miesto a spôsob predloženia ponúk: Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej 

podobe:  
18.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe:  

o Ponuka je doručená na emailovú adresu: info@mpprofit.sk  
o Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – Prenosné počítače, 

monitory a skartovač“.  
o V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom 

predložená vyplnená Príloha č. 1, Príloha č. 2, podpísané uchádzačom alebo 
štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za 
uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk 
na vyššie uvedené e-mailové adresy.  

18.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu verejného obstarávateľa:  MP 
Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica  

18.3 Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – Prenosné 
počítače, monitory a skartovač“. Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – 
predkladateľ ponuky/uchádzač (názov, sídlo, adresa).  

18.4 V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená 
vyplnená Príloha č. 1 a Príloha č. 2, podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom 
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote 
na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu kontaktného miesta verejného 
obstarávateľa.  
 

Obsah ponuky uchádzača: 
18.5 Uchádzač predloží v elektronickej/listinnej ponuke: 

o vyplnený a podpísaný opis predmetu zákazky a cenovú tabuľku s ocenenými 
položkami - Príloha č. 1 tejto výzvy, 

o Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 2 
k tejto výzve vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe 
(minimálne k osobám uvedeným v bode 1 - Identifikácia verejného 
obstarávateľa/osoby zabezpečujúcej proces verejného obstarávania), resp. ohlásili 
všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe.  
 

 
Otváranie ponúk sa uskutoční 10.03.2022 o 13:00 hod.  
 
Ďalšie informácie: 

Prípadné otázky k predmetu zákazky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi najneskôr 

24 hodín pred termínom na predkladanie ponúk e-mailom na info@mpprofit.sk 

- Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná. 
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- Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas 

plnenia svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento predmet 

zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah s 

uchádzačom, ktorý sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom mieste v tejto súťaži. 

Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

- nebude predložená žiadna ponuka, 
- ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
 
Prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži len na 

určenie predpokladanej hodnoty zákazky avšak v prípade ak predpokladaná hodnota 

zákazky na základe predložených ponúk bude nižšia ako 30 000 Eur bez DPH ( PHZ bude 

určená aritmetickým priemerom predložených ponúk) verejný obstarávateľ môže určiť 

úspešného uchádzača z predložených cenových návrhov. Uchádzač musí spĺňať podmienky 

účasti podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk.  

Víťazný uchádzač bude vyzvaný o doloženie podpísanej zmluvy, ktorá je prílohou č.3 tejto 

výzvy. Uchádzač nepredkladá návrh Kúpnej zmluvy, ktorá je prílohou č. 3 tejto výzvy ako 

súčasť cenovej ponuky. No predložením ponuky uchádzač súhlasí s jej obsahom. 

19.  Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 02.03.2022. 
 

20.  Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:  
 

o Príloha č. 1 -  Opis predmetu zákazky 
o Príloha č. 2 -  Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov 
o Príloha č. 3 -  Zmluva 

 


