
 
 
 
 

 

 
Výzva na predkladanie ponúk 

 
 
Duálna akadémia, z.z.p.o. so sídlom Jána Jonáša 6179/5, 84108 Bratislava si Vás dovoľuje pozv ať na účasť vo 
verejnom obstarávaní na nižšie špecifikovaný predmet zákazky. 
 
 
1. Identifikácia zadávateľa zákazky 

 
Obchodné meno:  Duálna akadémia, z.z.p.o.  
Sídlo:   Jána Jonáša 6179/5, 84108 Bratislava  
IČO:    50073893  
DIČ / IČ DPH:  2120258448 / SK 2120258448 
Web:    www.dualnaakademia.sk     
 
 
2. Organizácia, poverená vykonaním verejného obstarávania 

 
Organizácia, poverená vykonaním verejného obstarávania, bude v rámci celého procesu výberu komunikovať v mene 
zadávateľa zákazky s uchádzačmi a záujemcami. Poverená organizácia bude uchádzačom poskytovať akékoľvek 
ďalšie informácie, týkajúce sa predmetného prieskumu trhu, bude prijímať žiadosti o vysvetlenie a poskytovať 
vysvetlenie Výzvy na predkladanie ponúk a bude prijímať ponuky. 
 
Obchodné meno a sídlo:  Eneris, s.r.o., Severovcov 24, 851 10 Bratislava 
IČO:    47551321  
Kontaktná osoba:  Ing. Ivana Hodošiová 
Tel:   +421 911545482 
E-mail:   hodosiova@enteris.sk      
 
 
3. Názov zákazky 

 
Vybavenie serverovne 

 
4. Predmet zákazky 

 
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia serverovne Duálne akadémie, ktorá poskytuje stredoškolské a celoživotné 
odborné vzdelávanie.  Technické parametre jednotlivých zariadení sú uvedené v prílohe č.1: Opis predmetu zákazky. 
 
Zadávateľ zákazky neumožňuje predložiť variantné riešenia. Ak bude variantné riešenie predložené, nebude 
zaradené do vyhodnotenia ponúk.   
 
5. Financovanie zákazky 

 
Realizácia zákazky bude financovaná z vlastných prostriedkov zadávateľa zákazky a spolufinancovaná z prostriedkov 
Integrovaného regionálneho operačného programu, kód projektu: 302021X471. 
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6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  
 

48820000-2 Servery 
48214000-1 Softvérový balík pre sieťové operačné systémy 
48710000-8 Softvérový balík na zálohovanie a obnovu 
72910000-2 Zálohovanie počítačov 
48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 
30236000-2 Rôzne počítačové vybavenie 
51611000-8 Inštalácia počítačov 

 
 
7. Miesto dodania predmetu zákazky: 
 

Jána Jonáša 6179/5, 84108 Bratislava 
 
 

8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom prieskumu trhu 
 
Výsledkom prieskumu trhu bude Kúpna zmluva (ďalej „Zmluva“) v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka. Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnený a podpísaný návrh Zmluvy, vrátane príloh. 
Zmluva bude uzavretá podpisom oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobudne po splnení odkladacej 
podmienky, uvedenej v bode 19. 
 
 
9. Cena a spôsob určenia ceny v ponuke 
 
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v EUR. Cena za predmet zákazky musí 
byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými 
sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude konečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán ako cena 
maximálna (ďalej len „zmluvná cena“) za danú časť predmetu zákazky.  
 
Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celú časť predmetu zákazky, vrátane: 
• dopravy na miesto inštalácie, 
• kompletnej inštalácie zariadenia, 
• uvedenia zariadenia do prevádzky v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich legislatívnych predpisov 
• zaškolenie obsluhy v trvaní 3 hod. 

 
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH    
- Sadzba DPH a výška DPH, 
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 
že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.  
 
V prípade, ak uchádzač má sídlo mimo Slovenskej republiky, uvedie sadzbu DPH v súlade s európskou smernicou 
Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH v znení neskorších predpisov a v súlade so slovenským zákonom č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
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Ak sa uchádzač, ktorý nie je platca DPH a vo svojej ponuke uviedol cenu bez DPH a následne, počas plnenia zákazky 
sa stane platcom DPH, zadávateľ zákazky nebude akceptovať žiadne navýšenie ceny o výšku DPH, ani iný spôsob 
navýšenia ceny, týkajúcej sa platby DPH. 
 
Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo neprijať cenovú ponuku uchádzača, ktorá bude vyššia ako je predpokladaná 
hodnota danej časti zákazky. 
  
 
10. Použitie ekvivalentov  

V prípade, že sa technické požiadavky na predmet zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač vo svojej ponuke ponúknuť 
ekvivalentný tovar oproti tovaru, ktorý je požadovaný v Opise predmetu zákazky.  

V prípade, ak uchádzač použije výrobky, materiály s iným obchodným označením a inými technickými údajmi a 
vlastnosťami, tieto musia byť ekvivalentné ako verejným obstarávateľom požadované výrobky, t.j. musia spĺňať 
minimálne požadované parametre určené obchodným názvom výrobku podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 
Uchádzač je povinný použiť len materiály a výrobky v zmysle technickej špecifikácie, uvedenej v Opise predmetu 
zákazky s prípadnými ekvivalentmi, ktoré majú rovnaké alebo lepšie vlastnosti tak, aby po dobu životnosti predmetu 
zákazky bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.  

Pre účely preukázania ekvivalentného riešenia je uchádzač povinný predložiť v ponuke samostatnú prílohu „Zoznam 
ekvivalentných položiek s údajmi“ a uviesť parametre navrhovaného ekvivalentu k tejto položke  
s uvedením obchodnej značky, typového označenia a technických parametrov v rozsahu potrebnom pre posúdenie 
navrhovaného ekvivalentu oproti technickým parametrom, uvedeným v Opise predmetu zákazky. 

Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke iný obchodný názov materiálu 
alebo výrobku, ktorý bol v Opise predmetu zákazky označený obchodným názvom, bude mať zadávateľ zákazky za 
to, že uchádzač v ponuke ocenil a ponúka materiál, technológiu, prípadne výrobok, ktorý je zadávateľom zákazky 
požadovaný.  

 
11. Lehota na dodanie predmetu zákazky 
 
Prvú časť dodávky je potrebné dodať v lehote do 4 mesiacov (v dokumentoch „Opis predmetu zákazky“ a  „Technické 
parametre“ sú položky pre 1. časť dodávky označené modrou farbou), druhú časť objednávky v lehote 7-8 mesiacov 
od vystavenia objednávky.  
 
 
12. Lehota viazanosti cenových ponúk 
 
Cenové ponuky uchádzačov sú viazané do uplynutia lehoty viazanosti cenových ponúk, t.j. do 31.01.2022. 
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13. Podmienky účasti 
 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa všetky podmienky účasti, týkajúce sa osobného 
postavenia, definované podľa § 32 ods. 1, písm. e) - f) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti podľa § 32 ods. 1, písm. a) - f) zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi: 
- k bodu e): dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá 

zodpovedá predmetu zákazky, t.j. výpis z Obchodného registra, živnostenského registra, resp. Výpis z registra 
neziskových organizácií. Ak je takýto výpis dostupný na internete, postačí v ponuke uviesť priamy link, 

- k bodu f): čestným vyhlásením, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 
Uchádzač, zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, nemusí v ponuke predkladať žiadne doklady, preukazujúce 
splnenie podmienok účasti. 
 

 
14. Obsah ponuky 
 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady: 
 

1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov a sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny zástupca, meno, tel. číslo 
a e-mail kontaktnej osoby) 

2. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 13. 

3. Návrh na plnenie kritérií (príloha č.2), podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, 

4. Technické parametre (príloha č.3), podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača, 

5. Kúpna zmluva (príloha č.4), podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, 

6. Rozpočet (práloha č.5), podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. 
 
 
15. Spôsob predloženia ponuky 
 
Uchádzač predloží cenovú ponuku e-mailom na e-mailovú adresu: hodosiova@enteris.sk. V predmete e-mailu je 
potrebné uviesť: „Duálna akadémia – Vybavenie serverovne.  
Ponuka doručená v písomnej podobe alebo doručená iným spôsobom nebude zaradená do vyhodnotenia a bude 
vrátená uchádzačovi. 
 
Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo územia SR, doklady a 
dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do 
slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad), okrem dokladov predložených v českom jazyku.  
 
Doklady, ktoré vyhotovil uchádzač, budú podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača. Všetky doklady v rámci 
ponuky uchádzač predloží ako scan originálneho vyhotovenia dokladu.  
 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku voči zadávateľovi zákazky, bez ohľadu na priebeh a výsledok tejto verejnej súťaže.  
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16.  Lehota na predkladanie ponúk 
 
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote stanovenej na predkladanie cenových ponúk: 26.11.2021, 11:00 hod. 
Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk nebude zaradená do vyhodnotenia  
ponúk.  

 
17. Otváranie ponúk 
 
Otváranie ponúk je neverejné.  
 

 
18. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk a vyhodnotenie ponúk 

Zadávateľ zákazky vyhndotí doručené ponuky podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk a zostaví ich poradie. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk stanoveným za účelom výberu úspešnej ponuky je výhradne: cena za dodanie 
predmetu zákazky. Hodnotí sa celková cena, uvedená v EUR, bez DPH. 

Ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na 1. mieste po vyhodnotení ponúk, zadávateľ zákazky vyhodnotí v hľadiska 
splnenia požiadaviek na predmet zákazky a splnenia podmienok časti.  

Zadávateľ zákazky požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených v ponuke, ak  
z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo splnenie požiadavky na 
predmet zákazky. Ak uchádzač v lehote určenej zadávateľom zákazky, ktorá je minimálne 2 pracovné dni, nedoručí 
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky nebude 
spĺňať podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, zadávateľ zákazky ponuku tohto dodávateľa vylúči.  

Víťazom verejného obstarávania sa stane ten uchádzač, ktorý splní podmienky účasti, požiadavky na predmet 
zákazky a ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu.  

Zadávateľ zákazky e-mailom oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia 
ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka bola úspešná a bude prijatá. Neúspešnému uchádzačovi 
oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.  
 
 
19. Uzavretie Kúpnej zmluvy 

 
Výsledkom tohto verejného obstarávania je uzatvorenie Kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom. Zadávateľ zákazky 
upozorňuje uchádzačov, že Kúpna zmluva sa uzavrie s odkladacou podmienkou, t.j. že zmluva nadobudne účinnosť 
po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali 
alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly 
prijímateľovi (zadávateľovi zákazky). Ak boli v rámci finančnej kontroly identifikované nedostatky, ktoré mali alebo 
mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa 
(zadávateľa zákazky) s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia 
podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri 
určení finančných opráv za verejné obstarávanie. 
 
Zadávateľ zákazky uzavrie zmluvu iba s takým uchádzačom, ktorý je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora 
(RPVS), ak pre neho platí povinnosť zápisu do RPVS podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora. Povinnosť zápisu sa vzťahuje na zmluvu, ktorej hodnota plnenia je viac ako 100 000 EUR bez DPH. Táto 
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povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov. Viac o RPVS uvedené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR: 
 https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx.   
 
 
20. Doplňujúce informácie 

 
Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo: 
 
- zrušiť verejné obstarávanie v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa prieskum trhu vyhlásil, alebo ak ani 

ani jeden uchádzač nesplnil podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, 
- nevybrať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať  požiadavkám, alebo budú inak 

neprijateľné.  
 
Úspešný uchádzač je povinný v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviesť údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch, údaje o osobe, oprávnenej konať za subdodávteľa, v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do RPVS. 
 
21. Predpokladaná hodnota zákazky:   77 577,10 EUR bez DPH 
 
Neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy na predkladanie ponúk tvoria nasledujúce prílohy:  
 
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3 Technické parametre  
Príloha č. 4 Kúpna zmluva 
Príloha č.5 Rozpočet 
 
 
V Bratislave, 12.11.2021 
 
 
 
Ing. Ivana Hodošiová 
poverená vykonaním verejného obstarávania 
Enteris s.r.o. 
 


