
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Súkromná stredná odborná škola
IČO:  42039371
Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad
Kontaktná osoba: Ing. Vladislav Mitický
Mobil: +421 905716376
Telefón: +421 905716376
Email: ssosta.obstaravanie@gmail.com
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://ssosta.edupage.org
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte):  súkromná stredná odborná škola
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Nákup notebookov pre žiakov

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov:  Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad
NUTS kód: 
SK041

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Nákup notebookov pre žiakov prvého ročníka súkromnej strednej odbornej školy - dva druhy notebookov so stanovenou
špecifikáciou obsahujúcou minimálne požadované parametre dodávaných notebookov. 
Súčasťou dodávky je a v lehote určenej na dodanie tovaru dodávateľ zabezpečí, aby všetky notebooky: 
- boli dopravené na miesto realizácie zákazky 
- boli oživené inštalácia OS so zadaním mena a hesla, ktoré dodá dodávateľ 
- mali nainštalovaný aktuálny Service Pack, Windows Update (nainštalované všetky aktualizácie Widnows), Internet
Explorer 9, Adobe Reader X 
- mali odinštalované všetky predinštalované antivírové SW 
- boli zaregistrované (hlavne softvérové licencie) a zavedenú technickú dokumentáciu 
- mali vytvorené zálohy 
- mali zabezpečený záručný servis a výrobcom požadovanú pravidelnú údržbu 
- boli preberané dodávateľom v sídle verejného obstarávateľa pri záručných a pozáručných závadách 
- mali zabezpečený pozáručný servis minimálne 2 roky po skončení záruky 
pričom musia byť dodržané obchodné podmienky uvedené v súťažných podkladoch 
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky s určenými technickými parametrami jednotlivých zariadení je súčasťou 
súťažných podkladov.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 30213100-6 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 48000000-8,  50300000-8 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Nákup celkovo 98 ks notebookov.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  37 500,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  28

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
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III.1.    Podmienky účasti 
III.1.1.    Osobné postavenie 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1 Záujemca musí
preukázať splnenie podmienok účasti podla § 26 ods.1, písm. f) zákona c. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
1.2 Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti predložením dokladov podla § 26 ods. 2, resp. predložením
potvrdenia úradu podla § 128 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 
1.3 Uvedené dokumenty predloží uchádzač ako originály alebo notársky overené kópie. Platnosť a aktuálnosť dokladu o
oprávnení dodať tovar bude overená podľa právnej formy uchádzača v aktuálnom živnostenskom alebo obchodnom
registri zverejnenom na internete. 
1.4 Ak záujemca nemá sídlo v SR môže postupovať v súlade s §26, ods. 3 a 4 Zákona c.25/2006 o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  2.1 V súlade s § 27 ods.1
písm. d) a §27 ods.2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verenom obstarávaní v znení neskorších predpisov záujemca musí splniť
podmienku o dosiahnutí obratu vo výške min. 150 tis. EUR spolu za posledné tri ukončené zdaňovacie obdobia, t.j. za
hospodárske roky 2010, 2011 a 2012, resp. za tie, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti. 
Zdôvodnenie podmienky: Verejný obstarávateľ požaduje získať spoľahlivého obchodného partnera, ktorý je schopný
zabezpečiť finančné zdroje na plnenie predmetu zákazky a svoje záväzky si plní riadne a včas. Vzhľadom na spôsob
financovania oprávnených výdavkov projektu je potrebné zabezpečenie finančnej stability dodávateľskej firmy. 
Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukazuje prehľadom o dosiahnutom obrate podpísaným
štatutárnym zástupcom uchádzača, pričom obrat je definovaný v zákone o DPH. Znamená to, že uchádzač o dodávku
zákazky poskytne prehľadnú tabuľku o obrate za jednotlivé predošlé tri roky resp. za posledné roky prevádzkovania
činnosti. 
2.2 Uchádzač alebo záujemca môže v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  uvedená vyššie

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  3.1V súlade s §28, ods.1,
písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších úprav technickú alebo odbornú spôsobilosť
záujemca preukazuje zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky, t.j. v období
rokov 2010, 2011 a 2012 doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov, pričom ak odberateľom  
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané, 
Pre splnenie podmienky účasti je stanovené plnenie minimálne troch dodávok v uvedenom 3-ročnom období, ktoré sa
týkali dodávok IKT a objem každej z týchto dodávok bol minimálne 30 tis. EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v
inej mene. Ekvivalent bude prepočítaný podľa kurzu inej meny ku EUR platného v NBS k 31. 12. príslušného roka, v
ktorom bola dodávka zrealizovaná.  
Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo v prípade potreby overiť údaje uvedené pri každej dodávke, preto
požaduje uviesť ku každej dodávke aj meno a funkciu kontaktnej osoby u odberateľa, jej telefónneho čísla alebo
mailovej adresy. V prípade nepotvrdenia informácií uvedených v žiadosti o účasť záujemcu si verejný obstarávateľ
vyhradzuje právo neuznať takúto dodávku.  
Na vyhodnotenie tejto podmienky ako kritéria postupu slúži zoznam dodávok spĺňajúcich vyššie uvedené parametre,
podpísaný štatutárom záujemcu. Zoznam dodávok má obsahovať údaje v súlade s §28, ods.1, písm.a) o každej dodávke
a údaje o kontaktnej osobe. Dodávky, ktoré nebudú spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tomto
bode, verejný obstarávateľ neuzná. 
Zdôvodnenie podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje získať skúseného obchodného partnera, ktorý je schopný
zabezpečiť plnenie predmetu zákazky v plnom rozsahu. Cieľom je zadať realizáciu zákazky firme, ktorá má skúsenosti a
kapacity na realizáciu zákaziek určitej veľkosti. 
 
3.2 V súlade s § 28 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších úprav technickú
alebo odbornú spôsobilosť záujemca preukazuje údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii
riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby.
Záujemca predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, t.j. min. 2
špecialistov uchádzača, ktorí budú zodpovední za poskytnutie služieb. Uchádzač uvedeným spôsobom preukáže splnenie
nasledujúcich minimálnych požiadaviek na kľúčových expertov: 
1. špecialista pre oblasť HW platformy PC produkcia, notebooky 
a. ukončené odborné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie. Túto podmienku účasti uchádzač preukáže kópiou
dokladu o dosiahnutom vzdelaní.  
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b. 5 ročné odborné skúseností v oblasti dodávok a inštalácií PC produkcie a notebookov (preukáže prostredníctvom
životopisu),  
c. 5 praktických skúseností v oblasti implementácie riešení HW platforiem v rokoch 2009 - 2011 (preukáže
prostredníctvom životopisu, v ktorom uvedie min. 5 konkrétnych zákaziek, ktoré zabezpečoval v uvedenom období,
pričom uvedie min. rok realizácie zákazky, meno a sídlo odberateľa, popis obsahu zákazky a jeho podiel na jej
zabezpečení), 
2. špecialista pre oblasť operačných systémov 
a. ukončené odborné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie 
b. 5 ročné odborné skúseností v oblasti implementácie operačných systémov (preukáže prostredníctvom životopisu),  
c. 5 praktických skúseností v oblasti implementácie sieťových operačných systémov v rokoch 2009 2011 (preukáže
prostredníctvom životopisu, v ktorom uvedie min. 5 konkrétnych zákaziek, ktoré zabezpečoval v uvedenom období,
pričom uvedie min. rok realizácie zákazky, meno a sídlo odberateľa, popis obsahu zákazky a jeho podiel na jej
zabezpečení),  
Dokumenty predkladané na zdokladovanie tejto podmienky účasti (údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií riadiacich zamestnancov) vyžaduje verejný obstarávateľ predložiť takto: 
- diplomy, certifikáty a iné dokumenty postačujú kópie týchto dokumentov bez overenia notárom 
- životopisy musia byť vlastnoručne podpísané príslušnými expertmi 
- v prípade dokumentov v inom ako slovenskom jazyku požaduje verejný obstarávateľ priložiť k takýmto dokumentom
preklad do slovenského jazyka 
Zdôvodnenie podmienky účasti: Verejný obstarávateľ pri určení podmienky účasti vychádzal z predmetu zákazky a jej
hodnoty. Preto dáva dôraz na praktické skúsenosti s realizáciou podobných zákaziek v súlade s dohodnutými
podmienkami, čo uchádzač zabezpečí preukázaním, že má k dispozícii špecialistov, ktorých úlohou je svojou
odbornosťou a praktickými skúsenosťami garantovať kvalitu dodávky tovaru i služieb s ňou spojených. 
 
3.3. V súlade s §28, ods.3 zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších úprav verejný obstarávateľ
pri zákazke na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru, vyhodnocuje
odbornú a technickú spôsobilosť záujemcu najmä s ohľadom na jeho schopnosti, skúsenosti, efektívnosť a spoľahlivosť.
Z dôvodu preukázania dostatočných praktických skúseností s predajom notebookov záujemca preukáže predaj min. 100
ks notebookov spolu za roky 2011 a 2012. Podmienku účasti preukazuje zoznamom dodávok s uvedením názvu a sídla
odberateľa, počtu dodaných notebookov, dátumom dodávky a uvedením kontaktnej osoby zastupujúcej odberateľa pri
kontrakte. K zoznamu môže pripojiť kópie faktúr k jednotlivým zákazkám. Zoznam bude podpísaný štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo ním poverenou osobou. Verejný obstarávateľ uzná aj iné dokumenty potvrdzujúce realizáciu
zákazky v uvedenom objeme predaja.  
Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo v prípade potreby overiť údaje uvedené pri každej dodávke, preto
požaduje uviesť ku každej dodávke aj meno a funkciu kontaktnej osoby u odberateľa, jej telefónneho čísla alebo
mailovej adresy. V prípade nepotvrdenia informácií uvedených v žiadosti o účasť záujemcu si verejný obstarávateľ
vyhradzuje právo neuznať takúto dodávku.  
Zdôvodnenie podmienky účasti: Verejný obstarávateľ pri určení podmienky účasti vychádzal z predmetu zákazky a jej
rozsahu, pričom berie do úvahy školské prostredie, v ktorom budú notebooky využívané. Preto dáva dôraz na praktické
skúsenosti s realizáciou predaja konkrétne notebookov, čo uchádzač zabezpečí preukázaním týchto skúseností. 
3.4. V súlade s §28, ods.1, písm. i) zákona c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších úprav verejný
obstarávateľ požaduje uviesť v ponuke priemerný ročný počet zamestnancov v rokoch 2010, 2011, 2012 a aktuálny stav
stálych zamestnancov uchádzača, ktorí zabezpečujú predaj a servis IT zariadení. Verejný obstarávateľ požaduje pre
splnenie tejto podmienky účasti min. 3 stálych zamestnancov uchádzača (teda priemerný ročný počet zamestnancov v
roku 2010, 2011, 2012 v hodnote min. 3,0 a aktuálny počet zamestnancov min. traja). 
Zdôvodnenie: Táto podmienka účasti preukazuje stabilitu a určitú minimálne požadovanú personálnu kapacitu firmy
uchádzača, ktorá je potrebná na zabezpečenie zákazky vzhľadom na špecifické prostredie používania obstarávaných IT
zariadení (školské prostredie) a s tým spojené nároky na servis. 
 
3.5.Záujemca môže v súlade s §28, ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších úprav na
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. 
 
 
Týka sa všetkých podmienok účasti: 
4.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov v súlade s §31 Zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov vytvorená na poskytnutie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom,
musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy právny vzťah v súlade s platnými predpismi Slovenskej
republiky, ktorý bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému
obstarávateľovi vzniknuté pri dodávaní predmetu zákazky. 
4.2 Splnenie podmienky účasti možno v súlade § 32, ods.11 preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu,
pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa
§ 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
V prípade, že uchádzač využije možnosť preukázať splnenie podmienok účasti čestným prehlásením je potrebné v jeho
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texte uviesť presne ktoré doklady ním nahrádza a tiež konkrétne uviesť aj rozsah k uvedeným podmienkam účasti
(napr. pri požadovanom obrate uvádza aj výšku obratu, ktorú čestným prehlásením garantuje).  
V prípade, ak podľa § 32 zákona o VO nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr,
verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešnému uchádzačovi; ak dôjde k
vylúčeniu uchádzača vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri
vyhodnotení splnenia podmienok účasti bude postupovať verejný obstarávateľ podľa § 33 zákona o verejnom
obstarávaní, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v stanovenej
lehote a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.  
Z predložených dokladov musí byť zrejmé, že uchádzač spĺňal podmienky účasti ku dňu predloženia ponuky. Je teda
prípustné aj to, aby doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 26, 27 a/alebo 28 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli vydané aj po dni, v
ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk, avšak musia obsahovať informáciu o splnení podmienok účasti ku dňu, v
ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk alebo musí byť z týchto dokladov iným spôsobom zrejmé, že podmienka
účasti bola splnená ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  uvedená vyššie
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

VO-T/2013/01
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  16.07.2013 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  26.07.2013 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  26.07.2013 13:00
Miesto :  Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Vzhľadom k použitiu elektronickej aukcie je otváranie ponúk
neverejné

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 

VI.3.1) Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou vo verejnej súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez
akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
VI.3.2) Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať písomne e-mailom na adrese: ssosta.obstaravanie@gmail.com,
pričom v žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je potrebné uviesť názov a sídlo záujemcu, názov zákazky,
kontaktnú osobu a emailovú adresu záujemcu. Kontaktná osoba v lehote najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia
žiadosti o súťažné podklady tieto poskytne záujemcom mailom (poštou len na písomné vyžiadanie tohto spôsobu
dodania). 
Ak nie je možné požiadať o súťažné podklady mailom, doručte svoju žiadosť poštou do lehoty na vyžiadanie súťažných
podkladov na adresu kontaktného miesta Súkromná stredná odborná škola, Ing. Mitický, 058 01 Poprad, Ul. 29. augusta
4812. Pre osobné vyzdvihnutie súťažných podkladov je nutné vopred telefonicky dohodnúť termín ich prevzatia na č.t.
905716376 v pracovných dňoch v čase od 8,30 hod do 12,00 hod. 
VI.3.3) V termíne od 17.7.2013 sa kontaktnou osobou stáva Ing. Eva Bitarovská a kontaktné miesto je na adrese Ing.
Bitarovská, Nám. sv. Egídia 42/97, 058 01 Poprad, e-mail: ssosta.obstaravanie@gmail.com, tel: 0905733812, kam
smerujte Vaše otázky a korešpondenciu týkajúcu sa uvedeného verejného obstarávania 
VI.3.4) Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t. j. do 31.12.2013. 
VI.3.5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak predložená 
ponuka presiahne objem pridelených finančných prostriedkov na daný predmet zákazky. Táto ponuka je týmto pre 
verejného obstarávateľa neprijateľná.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
05.07.2013
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