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Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o VO“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Creative Industry Košice, n.o.
Kukučínova 2, 040 01 Košice, Slovensko
Ing. Arch Michal Hladký, ArtD.
35583461
2022737871

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Ing. Ladislava Juhászová
0907903776
ladislava.juhaszova@cike.sk

2. Druh zákazky:

Osobné prenosné počítače s príslušenstvom

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie Osobných prenosných počítačov s príslušenstvom.

P.Č.
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Predmet
zákazky
Osobné
prednosné
počítače typu
MacBook Air
13‘‘M1, 8 core
CPU, 512 GB
SSD
(alebo
ekvivalent)

MJ

Počet MJ

Popis a technická špecifikácia

ks

6

Displej Retina displej 13,3-palcový (uhlopriečne) s
LED podsvietením a IPS technológiou True Tone
technológia Jas 400 nitov Široký farebný rozsah (P3)
Natívne rozlíšenie 2560 x 1600 pri 227 pixeloch na
palec s podporou miliónov farieb, Podporované
rozlíšenia 1680 x 1050, 1440 x 900, 1024 x 640. (alebo
ekvivalent)
Procesor Apple M1 chip, 8-core CPU so 4 výkonnými
jadrami a 4 úspornými jadrami, 8-core GPU, 161
jadrový Neutral Engine (alebo ekvivalent procesora)
Batéria a napájanie Až 15 hodín bezdrôtového
prehliadania webu , Zabudovaná líthium polymérová
batéria 49,9 Wh 30 W USB-C napájací adaptér, USB-C
napájací port
Pamäť 8 GB
Úložisko dát 512 GB SSD
Grafika Integrovaná
ekvivalent)

v

Apple

M1

čipe

(alebo

Nabíjanie a rozšírenie 2x Thunderbolt / USB 4 port s
podporou pre: Nabíjanie, DisplayPort, Thunderbolt 3
(až 40 GB/s), USB 3.1 generácie 2 (až 10 GB/s), Port
pre slúchadlá
Klávesnica
a trackpad podsvietená
klávesnica Magic Keyboard 66 (ISO) kláves, SK vrátane
4 kláves so šípkami usporiadaných v tvare obráteného
T, Touch Bar
Senzor Touch ID. Snímač
okolitého
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osvetlenia Force Touch trackpad na
presnejšie
ovládanie kurzora a schopnosťou rozpoznávania
prítlaku Podporuje pritlačenie, zrýchľovanie, kreslenie
s citlivosťou na tlak a gestá Multi-Touch (Alebo
ekvivalent)
Bezdrôtové
rozhranie Bezdrôtová
Fi 6 802.11ax,
kompatibilná
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Fotoaparát FaceTime HD
720p (Alebo ekvivalent)

fotoaparát

sieť
s
s

WiIEEE

rozlíšením

Podpora videa Podporuje súčasne plné natívne
rozlíšenie vstavaného displeja v miliónoch farieb a: Jeden externý 6K displej s rozlíšením 6016 x 3384 pri
60 Hz s podporou viac ako miliardy farieb Digitálný výstup
cez Thunderbolt 3:
-Natívny
výstup DispayPortu cez USB-C -Výstup VGA, HDMI, DVI
a Thunderbolt 2 prostredníctvom adaptéru
Zvuk Stereo reproduktory s vysokým dynamickým
rozsahom
Široký
stereo
zvuk
Podpora
prehrávania Dolby Atmos Sústava troch mikrofónov so
smerovým formovaním paprsku 3.5 mm výstup pre
slúchadlá
Operačný
systém: mac OS
Big Sur (alebo
ekvivalent), samostané aplikácie na hudbu, televíziu a
podcasty.
Fotky,
Internetový
prehliadač,
Mail, FaceTime, Správy, Mapy, Akcie, Domácnosť,
Diktafón,
Poznámky,
Kalendár,
Kontakty,
Pripomienky, Photo Booth,
Náhľad,
Knihy, Time Machine,
Hudba,
Podcasty,
Nájsť, QuickTime Player Dostupné
funkcie
sprístupnenia:
Hlasové
ovládanie, VoiceOver,
Obmedzenie pohybu, Skryté titulky, Zväčšenie,
Diktovanie, Prevod textu na reč, Zvýšenie kontrastu,
Switch Control
Životné prostredie: Bez obsahu ortuti, Sklo displeja
bez
obsahu
arzénu, Bez
obsahu brómovaných spomaľovačov
horenia
(BFR), Bez obsahu PVC, Bez obsahu berýlia, Plášť z
recyklovateľného hliníku s obmedzenou uhlíkovou
stopou, Pájka hlavnej logistickej dosky zo 100%
recyklovaného cínu 35% alebo vyšší podiel
recyklovaného
plastu
v
rôznych
súčiastkach
Certifikácia ENERGY STAR.
Rozmery: (V x Š x H) 0,41-1,61 x 30,41 x 21,24 cm
Hmotnosť: 1,29 kg
Záruka: 24mesiacov
2

Obal
počítač

na

ks

6

-

ochranné puzdro na osobný prenosný
počítač s rozmermi výška 0,41-1,61 cm, šírka
30,41cm, hĺbka 21,24 cm

-

nepremokavé
chráni pred poškodením a znečistením
zips z vnútornej strany lemovaný
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3. Lehota plnenia: predmet zákazky musí byť dodaný najneskôr do 30.12.2021 doručenia
objednávky (za doručenú objednávku sa považuje aj elektronické doručenie prostredníctvom emailu
uvedeného v kontaktných údajoch úspešného uchádzača).
4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v €: 6 781,- €
5. Miesto dodania:

Creative Industry Košice, n.o., Kukučínova 2, 040 01 Košice

6. Kritériá hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena – cena za dodanie tovarov s DPH.
Zákazka bude vyhodnocovaná ako celok.
7. Spôsob určenia ceny:
a) Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu celý predme zákazky v rozsahu určenom výzvou.
b) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu bez DPH a zároveň aj ako
cenu konečnú. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač vo svojej
ponuke. V prípade, ak úspešný uchádzač uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa po
predložení ponuky platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
c) Verejný obstarávateľ bude hodnotiť zákazku ako celok. .
d) V prípade, že uchádzač je platiteľom DPH, bude hodnotená cena vrátane DPH. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, verejný obstarávateľ vyhodnotí všetky predložené
ponuky takým spôsobom, že budú porovnávané ceny s DPH (platitelia DPH) a ceny konečné
(neplatitelia DPH; konečná cena je definovaná v bode 7 ods. b) tejto výzvy)
e) Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je
registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto skutočnosť
v ponuke. V prípade uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by uviedol cenu
bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by v konečnom
dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v zmysle zákona o dani z
pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel vyhodnotenia ponúk a zabezpečenia porovnateľnosti
vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste
svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú navrhovanú cenu uviesť s DPH so slovenskou
sadzbou, pričom fakturovať bude cenu, za ktorú predmet zákazky ponúkne bez DPH, platba DPH
bude nákladom verejného obstarávateľa, ktorá súvisí s predmetom zákazky.
f) Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky.
8. Podmienky financovania:
Cena za predmet zákazky bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet úspešného uchádzača
na základe vystavenej faktúry a prevzatí predmetu plnenia. Verejný obstarávateľ požaduje 15-dňovú
lehotu splatnosti faktúry odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Vystavená faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky, špecifikáciu
fakturovanej sumy a špecifikáciu predmetu zákazky.
Fakturované ceny budú v súlade s predloženou cenovou ponukou, ktorá bude platná min. 30 dní.
9. Podmienky na uzatvorenie objednávky, obsah ponuky, predloženie ponuky:
A) Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľ požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti:
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a.

osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač je oprávnený
dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o
verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením,
• § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač nemá uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
uchádzač preukazuje doloženým čestným vyhlásením,
•

-

b.

-

§ 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – u uchádzača nesmie existovať
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný
obstarávateľ vylúči zverejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt
záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými
opatreniami,
uvedené skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania.

B) Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- Príloha č. 1– Návrh uchádzača na plnenie kritéria, v prípade predloženia ponuky na emailovú adresu, je potrebné predložiť aj scan Prílohy č. 1 s podpisom oprávnenej
osoby,
- Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní), v prípade predloženia ponuky na e-mailovú adresu, je potrebné predložiť
aj scan Prílohy č. 2 s podpisom oprávnenej osoby,
C) Termín a spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť emailom na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1 tejto
výzvy do 16.12.2021 do 10:00
Upozornenie pre uchádzačov
Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá
všetkým podmienkam definovaným v tejto Výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti
definované v tejto Výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej v tejto Výzve na
predkladanie ponúk.
10. Lehota viazanosti ponúk
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
stanovenej lehoty viazanosti ponúk, t. j. do 30 dní od predloženia cenovej ponuky.
11. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk
bezodkladne písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk.
Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi
oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
12. Uzavretie objednávky
Uzavretá objednávka nesmie byť v rozpore s touto Výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom.
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Ak úspešný uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie
zmluvy, je verejný obstarávateľ oprávnený:
•
•

vyzvať na súčinnosť na uzatvorenie Zmluvy/objednávky uchádzača umiestneného na druhom
mieste v poradí, t. j. uchádzača s druhou najnižšou cenou v EUR s DPH za predmet zákazky alebo
zrušiť predmetné zadávanie zákazky s nízkou hodnotou.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola táto
zákazka zadávaná, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti alebo ani jedna z predložených ponúk
nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto Výzve na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať len časť položiek uvedených vo výzve.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

V Košiciach, 8.12.2021
Vypracovala:

Ing. Ladislava Juhászová

Schválila:

Ing. Ivana Hanušovská, PhD.

Prílohy:
Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie“ (k § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
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PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk č. CIKE/2021/15
Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Verejný obstarávateľ: Creative Industry Košice, n.o.
Názov zákazky: Osobné prenosné počítače
Obchodné meno uchádzača
Sídlo/miest podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Platiteľ DPH
Zapísaný v:
Kontaktná osoba
s oprávnením poskytovať
cenové ponuky:
Telefón
Email:

JE / NIE JE platiteľ DPH

Predmet zákazky, presný
názov a typ.

MJ

Cena v €
bez DPH
za MJ

Počet
MJ

1

ks

6

2

ks

6

Cena v €
bez
DPH
spolu

DPH
v%

Cena
celkom v €

CENA CELKOM V €
* ks/bal/súbor
Cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača spojené s plnením predmetu zákazky.

Poznámka:
- uchádzač vyznačí, či je platiteľ DPH / nie je platiteľ DPH,
- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača.

Uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta.
V .________________________________ dňa___________________

_______________________________________________________
[meno, priezvisko a podpis štatutárneho
zástupcu/osoby oprávnenej konať v mene uchádzača a
odtlačok pečiatky]
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PRÍLOHA č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk č. CIKE/2021/15

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
k § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom
obstarávaní“)
Verejný obstarávateľ
Názov:
Creative Industry Košice, n.o.
Sídlo:
Kukučínova 2, 04001 Košice
Názov zákazky: Projektory s príslušenstvom (MUL).

Uchádzač
Obchodné meno :
Sídlo :

____________________________
____________________________

týmto čestne vyhlasujem(e), že
o
o
o
o

nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
mám(e) oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré
zodpovedá predmetu zákazky,
spĺňam(e) všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytnem(e) verejnému
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré sú čestným vyhlásením nahradené,
nie som (nie sme) v konflikte záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.

Zároveň prehlasujem(e), že som(sme) si vedomý(í) následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V .________________________________ dňa___________________

_______________________________________________________
[meno, priezvisko a podpis štatutárneho
zástupcu/osoby oprávnenej konať v mene uchádzača a
odtlačok pečiatky]

