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Výzva na predloženie ponuky 
pri zadávaní podlimitnej zákazky – prieskum trhu 

 
podľa § 155m ods. 13 a § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov:    Gymnázium Milana Rúfusa 
IČO:    00160881 
Sídlo:    Ul. J. Kollára 2, 965 01 Žiar nad Hronom 
Kontaktná osoba:   Ing. Dana Paálová, riaditeľka školy 
Telefón/Fax:   045/672 56 30 
Elektronická pošta:  sekretariat@gymzh.sk 
Internetová adresa:  http://www.gymzh.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky: 
 

Správa PC siete a počítačovej techniky na Gymnáziu Milana Rúfusa 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom obstarávania je výber dodávateľa pre zabezpečenie prevádzky počítačovej techniky 
a počítačovej siete, t.j. správcu PC siete v pôsobnosti Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom 
minimálne v rozsahu: 
- údržba serverov a firewallov (Netgear, MIKROTIK), 
- údržba a správa počítačov (počítačové zostavy a notebooky) v rozsahu 200 - 230 ks, 
- správa počítačových systémov (OS Linux, OS Windows 2012, Cloud, OS Windows 7) a programov 

(informačný systém školy aSc Agenda, aplikácie vo vyučovaní rôznych predmetov,...), 
- týždenné preventívne prehliadky a nastavenia počítačových systémov, 
- prítomnosť technika v budove školy 3-krát týždenne po 8 hodín, 
- správa školskej počítačovej siete (LAN, wifi), 
- správa ďalších IKT zariadení (tlačiarne, dataprojektory, interaktívne tabule,...), 
- riešenie aktuálnych prípadov servisu na základe telefonického nahlásenia, 
- konzultácie a poradenstvo v oblasti informačných technológií vzťahujúcich sa na hardwarové 

a softwarové vybavenie. 
Rozdelenie predmetu zákazky nie je možné. 
 
4. Spoločný slovník verejného obstarávania:  

72510000-3 Služby súvisiace so správou počítačov 
72700000-7 Služby pre počítačové siete 
72600000-6 Počítačové podporné služby a poradenstvo 

 
5. Miesto vykonávania servisných prác: 
 
Budova Gymnázia Milana Rúfusa na ulici J. Kollára 2 v Žiari nad Hronom, prípadne na diaľku pomocou 
logmein domény, výnimočne po prevzatí zariadení do úschovy. 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 
Maximálna hodnota zákazky bez DPH je 9 999,00 EUR (t. j. 11 998,80 EUR s DPH) za celé obdobie trvania 
zmluvy. 
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7. Spôsob stanovenia ceny: 
 
Navrhovanú cenu zákazky je potrebné uviesť vo forme paušálnej mesačnej ceny za poskytnutie uvedenej 
služby vyjadrenej v EUR v zložení: 

� cena bez DPH, 
� DPH, 
� cena s DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o  navrhovanej 
cene. 
 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. ocenách v znení neskorších 
predpisov. 
 
 
8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky: 
 
Servisná zmluva bude uzavretá s vybraným uchádzačom najneskôr do 3 dní od vyhodnotenia predložených 
ponúk. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú od 1. septembra 2013 do 31. augusta 2014 (t.j. 12 mesiacov). 
 

 
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
 
Odmena za servisnú činnosť je vyplácaná vo forme paušálneho mesačného poplatku na základe faktúry 
vystavenej poskytovateľom vždy po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca (t.j. po prvom dni 
nasledujúceho mesiaca). Faktúra je splatná do 15 dní od jej vystavenia. Prílohou faktúry bude popis prác 
a servisných služieb vykonaných poskytovateľom v uvedenom mesiaci. 
 
10. Podmienky účasti uchádzačov: 
 
Súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý má skúsenosti s poskytovaním služby uvedenej v predmete 
zákazky a je schopný predložiť aspoň jednu referenciu o poskytovaní tejto služby. Uchádzač zároveň 
predloží kompletnú dokumentáciu podľa bodu 11. 
 
11. Obsah ponuky:  
 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
- doklady o oprávnení poskytovať službu uvedenú v predmete zákazky (živnostenský list, výpis 

z obchodného registra),  
- referencie v oblasti spravovania a servisu výpočtovej techniky a PC siete, 
- cenová ponuka na zabezpečenie predmetu zákazky, 
- čestné vyhlásenie uchádzača, že: 

o súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, 
o údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

- návrh servisnej zmluvy (predloží po oznámení úspešný uchádzač). 
 
12. Obhliadka miesta zákazky: 
 
Obhliadku je možné dohodnúť na sekretariáte školy alebo e-mailom na riaditelka@gymzh.sk. 
 
 
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
 
- Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na 

kompletný predmet zákazky. 
- Pri výbere najvýhodnejšej ponuky tiež rozhodujú skúsenosti s poskytovaním služby uvedenej 

v predmete zákazky. 
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14. Predloženie ponúk: 
 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk 
v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania s označením: 
 
Podlimitná zákazka – súťaž na dodanie tovaru: „Správa PC“ - NEOTVÁRAŤ! 
  
Ponuky je potrebné predložiť poštou na adresu školy alebo doručiť osobne na sekretariát školy 
v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 14.30 hod. (rozhoduje čas prijatia na sekretariáte školy a nie pečiatka 
pošty). 
 
Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 26. augusta 2013 o 12.00 hod. 
 
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené. 
 
15. Doplňujúce informácie: 
 
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 26. augusta 2013. Výsledky súťaže budú 
zverejnené na stránke školy najneskôr dňa 27. augusta 2013. Úspešný uchádzač bude oslovený telefonicky 
za účelom prerokovania obchodných podmienok a bude s ním uzatvorená servisná zmluva na predmet 
zákazky. 
 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňa 6. 9. 2013. 
 
16. Vyhradenie práva: 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za 

ktorých sa vyhlásilo, 
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných 

prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zadávania zákazky 
zrušený.  

c) zverejniť uzavretú servisnú zmluvu na webovej adrese obstarávateľa najneskôr jeden deň pred 
začiatkom účinnosti uvedenej zmluvy.  

 
         
 
V Žiari nad Hronom dňa 14. 07. 2013 
 

 
 

 
         Ing. Dana Paálová 
           riaditeľka školy 
 
 
 
 
 


