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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ 
KOMENSKÉHO 44, 040 01 KOŠICE  

  
(ďalej len zadávateľ)  

 
vyhlasuje prieskum trhu 

 

s názvom 

IKT pre SPŠe Košice časť – Softvér 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA : 
 
Názov verejného obstarávateľa: Stredná priemyselná škola elektrotechnická 
Sídlo:     Komenského 44, 040 01 Košice 
Štatutárny zástupca:      Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy 
IČO:      00161756   
Kontaktná osoba :        Karolína Vavrinčíková 
Mobilný telefón :          +421 911561160 
E-mail:                          karolína.vavrincikova@ultimaratio.sk  

 
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: IKT pre SPŠe Košice časť - Softvér 
 
3. DRUH ZÁKAZKY: Tovary 
 Spoločný slovník obstarávania: 
 48200000-0 Softvérový balík na vytváranie sietí, pre internet a intranet 
 48190000-6 Softvérový balík pre oblasť vzdelávania 

 
4. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY / PREDMETU TRHU 
 
4.1 Predmetom prieskumu trhu je nákup a dodanie IKT pre SPŠe Košice časť - Softvér podľa 

špecifikácie a rozsahu predmetu zákazky (Príloha č. 1 tejto Výzvy). 
 
5. CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY/PRIESKUMU TRHU 
 

5.1 Cena uvedená v návrhu navrhovateľa bude uvedená v EURÁCH a nesmie byť viazaná na  
inú menu. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa Zákona 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 

 
5.2 Navrhovaná cena musí byť maximálna, vrátane všetkých nákladov navrhovateľa 

súvisiacich s očakávaným splnením predmetu požadovaného záväzku a jeho dodaním do 
miesta plnenia vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“ v zmysle Zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty). 

 
5.3 Ak je navrhovateľ platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení : 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH, 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
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5.4 Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. 

 
6.  POKYNY NA ZOSTAVENIE NÁVRHU / PONUKY 
 

6.1 Obsah návrhu ponuky, na ktorom zadávateľ trvá : 

• Vyplnená technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky príloha č. 1 tejto Výzvy. 

 

6.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu znáša navrhovateľ bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči vyhlasovateľovi. Návrhy doručené na adresu 
vyhlasovateľa sa navrhovateľom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie 
vyhlasovateľa. 

 
8. PREDKLADANIE  NÁVRHOV 
 

8.1 Návrhy sú navrhovatelia povinní doručiť poštou, kuriérom, elektronickou poštou alebo 
osobne v termíne do 12.08.2020 do 10:00 hod.  

 
 Adresa pre doručovanie elektronickej pošty : karolina.vavrincikova@ultimaratio.sk 
 
 Adresa pre doručovanie poštou, kuriérom alebo osobne:  Ultima Ratio s.r.o., 

Seberíniho 1,  
  821 03 Bratislava 
 
9.  Zákazka sa týka  projektu  financovaného z fondov Európskej únie: 

 
Názov projektu: Učíme sa praxou 
Kód projektu v ITMS2014+ :  302021J670 
Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC223-2016-14 
Číslo zmluvy NFP:  IROP-Z-302021J670-223-14 

 
V prípade že hodnota zákazky bude do 30 000 EUR bez DPH verejný obstarávateľ uzavrie 
obchodný vzťah na základe tohto prieskumu trhu s hospodárskym subjektom  ktorý ponúkol 
najnižšiu cenu. 
 
Neoddeliteľnou súčasťou je:   
Príloha č. 1 –  Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky 
 
Bratislava dňa 04.08.2020 
 

_________________________________ 
                    Karolína Vavrinčíková 
       za proces verejného obstarávania 
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