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Výzva na predkladanie ponúk 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov organizácie: Stredná priemyselná škola elektrotechnická 

Adresa organizácie: Komenského 44, 040 01 Košice 

IČO: 00161756 

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie: http://www.spseke.sk/ 

Kontaktné miesto: SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice 

Kontaktná osoba: Ing. Milan Schvarzbacher, MBA  

Telefón: +421 55 6332311 

e-mail: schvarzbacher@spseke.sk 
 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode Výzvy na 

predkladanie ponúk (ďalej len „Výzva“). 
 

II. OPIS 

Názov zákazky: Programovateľné roboty a doplnkové súpravy 
Druh zákazky:  Tovary 

CPV:    

39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia 

 

Hlavné miesto dodania: SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice 

 

NUTS kód: SK042 
 

Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka programovateľných robotov a doplnkových súprav určených 

uvedených v Prílohe č.2, z dôvodu zabezpečenia výučby výučbu robotiky v rôznych predmetoch SPŠE 

Košice. V rámci dodania tovaru verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie technickej podpory, servisu 

a školenia pre ponúkaný tovar. 
 

Predpokladaná hodnota zákazky:  11 748,64 EUR bez DPH 

 

Financovanie predmetu zákazky: z vlastného rozpočtu  

 

III. PODMIENKY ÚČASTI 

Uchádzač predloží: 

 vyplnený (podpísané a opečiatkované) „Návrh na plnenie súťažných kritérií“ Príloha č. 1, 

 vyplnenú (podpísané a opečiatkované) „Špecifikáciu požadovaného tovaru“ – Príloha č.2, 
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Pokiaľ sú v špecifikácii tovaru uvedené názvy tovarov, prípadne výrobcov je možné ponúknuť 

ekvivalentný tovar, ktorý musí byť v plnej miere kompatibilný (hardvérovo – obsahom prvkov súprav 

a programovo – použitím ovládacieho softvéru) s požadovaným tovarom 

IV. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Lehota na predkladanie ponúk: 

Dátum: 16.11.2020 

Čas:  11:00 hod. 

 

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk, uvedenej v bode IV. tejto Výzvy jedným z 

troch nasledujúcich spôsobov: 

 elektronicky na e-mailovú adresu: schvarzbacher@spseke.sk (predložená v takom 

komunikačnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu napr. pdf.), 

 písomne poštou na hore uvedenú adresu, 

 Ponuka, predložená písomne prostredníctvom pošty, musí byť vložená do samostatnej 

 nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, zabezpečená proti neoprávnenému 

 otvoreniu a označená  nasledovnými údajmi: 

 adresa predkladania ponúk, 

 názov a adresa uchádzača, 

 označenie: „Zákazka podľa zákona 343/2015 Z. z. – NEOTVÁRAŤ“, 

 označenie heslom zákazky: „Programovateľné roboty a doplnkové súpravy“ 

 osobne na hore uvedenú adresu. 

 Ponuka, predložená písomne prostredníctvom osobného doručenia, musí byť vložená  do 

samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, zabezpečená proti 

 neoprávnenému otvoreniu a označená nasledovnými údajmi: 

 adresa predkladania ponúk, 

 názov a adresa uchádzača, 

 označenie: „Zákazka podľa zákona 343/2015 Z. z. – NEOTVÁRAŤ“, 

 označenie heslom zákazky: „Programovateľné roboty a doplnkové súpravy“ 

Ponuka musí byť doručená písomne alebo osobne na adresu SPŠ elektrotechnická, Komenského 

44, 040 01 Košice. 

 

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

 najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH 
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VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 

a) Otváranie ponúk: 16.11.2020 o 12:00 hod. (neverejné) 

b) Lehota viazanosti ponúk: 30.12.2020. 

Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača pred uzatvorením zmluvného 

vzťahu - Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f) 

Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia, 

ktoré im bude odoslané na mailovú adresu. 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorený zmluvný vzťah – objednávky s povinnosťou dodať tovar 

najneskôr do 04.12.2020. 

Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvného vzťahu, 

verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvný vzťah s ďalším uchádzačom v poradí. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, 

že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore 

s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša 

výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

Dátum vyhotovenia Výzvy: 11.11.2020 

 

Výzvu vypracoval: Ing. Milan Schvarzbacher MBA, ZRŠ pre ekonomické a technické úlohy 

Schválil: Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy ................................................................... 

 

Prílohy: 

Príloha 1: Návrh na plnenie súťažných kritérií 

Príloha 2: Špecifikácia požadovaného tovaru  
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