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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:

Počítače s príslušenstvom

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie osobných počítačov s príslušenstvom podľa priloženej technickej
špecifikácie.

P.Č.

Predmet
zákazky
Externé
úložisko typu
Western
Digital
My
Passport SSD
500 GB (alebo
ekvivalent)

MJ

2

3

1

Popis a technická špecifikácia

ks

Počet
MJ
5

Počítačový
monitor typu
34" HP P34hc
G4
(alebo
ekvivalent)

ks

1

Prenosný
počítač typu
DELL Vostro

ks

1

Uhlopriečka a rozlíšenie 34" (86,36 cm), typ rozlíšenia Quad
HD, Rozlíšenie 3400 × 1440 px
Obrazovka: Typ panela VA, Odozva 5 ms, Maximálny jas 250
cd/m2, Kontrast 3500:1, Povrch displeja Antireflexný, Pomer
strán 21:9
Konštrukcia Prehnutá
Pripojenie: Typ pripojenia DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, USB-C,
Ďalšie pripojenie slúchadlový výstup, HDMI 1 ×, DisplayPort
1 ×, USB-C 2 ×, USB 5 ×, Káble v balení HDMI, DisplayPort,
USB-C
Vlastnosti a funkcie: Ďalšie funkcie Nastaviteľná výška,
Flicker-free, Filter modrého svetla, VESA prichytenie
100×100
Max. Rozmery a hmotnosť: Šírka 85 cm, Výška 55 cm, Hĺbka
25 cm, Hmotnosť 11 kg
Energetický štítok 2021: Spotreba v SDR režime 39
kWh/1000h, Energetická trieda v SDR režime G
Displej
Typ: IPS
Uhlopriečka: 15,6"

Typ úložiska: SSD
Veľkosť disku 2,5“
Typ disku: externý
Rozhranie: USB 3.2, USB-C, USB 3.0
Rýchlosť zápisu: 1000 MB/s
Rýchlosť čítania: 1050 MB/s
Kapacita: 500 GB
Max. rozmery: 15x5x11 cm
Hmotnosť max 0,15 kg
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3500-JHK0R
(alebo
ekvivalent)

Rozlíšenie: 1920x1080 px, FullHD
Vlastnosti: matný
Procesor
Výrobca: Intel
Typ: Core i5-1135G7
Počet jadier: 4
Frekvencia: 2,4 GHz
Boost: 4,2 GHz
Cache: 8 MB
Grafika
Výrobca: Intel
Typ: Iris Xe Graphics
Operačná pamäť RAM
Typ: DDR4
Kapacita: 8 GB
Frekvencia: 2666 MHz
Pevný disk
Typ: SSD
Kapacita: 256 GB
Optická mechanika
- bez mechaniky
Ďalšie vlastnosti
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Numerická klávesnica: áno
Podsvietená klávesnica: áno
Webová kamera: áno
Čítačka odtlačku prsta: áno
Bezdrôtové pripojenie
WiFi 802.11ac
Bluetooth v5.0
Rozhranie
2x USB 3.2 Gen.1
1x USB 2.0
1x HDMI
1x Sieťový konektor RJ-45
1x Čítačka pamäťových kariet
1x Kombinovaný konektor pre slúchadlá a mikrofón
Batéria a adaptér
3-článková batéria 42 Wh
45W AC napájací adaptér

4

Mini počítač
typu DELL
OptiPlex
3080 MFF
(WV7Y8)
alebo
ekvivalent

ks

1

Procesor : Intel Core i5-10500T (12M Cache, up to 3.80 GHz)
Pamät : 8GB (1x8GB) 2666MHz DDR4 SDRAM
Operacný systém : Windows 10 Pro (64bit) Multi-Language
English, Czech, Hungarian, Polish, slovenský
Kapacita disku : 256GB SSD PCIe M.2 Solid State Drive
Grafická karta : Intel UHD 630
Pripojenie : Intel Dual Band Wireless-AC 3165 + Bluetooth
Napájanie : 65 W
Konektivita
1x RJ-45, 10/100/1 000 Mb / s (vzadu)
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2x USB 3.2 typu A 1. generácie (vpredu)
2x USB 3.2 typu A 1. generácie (vzadu)
1x USB 2.0 (vzadu)
1x USB 2.0 s funkciou Smart Power-On (vzadu)
1x zvukový konektor typu Jack (vpredu)
1x port výstupné linky (vpredu)
1x DisplayPort 1.4 (vzadu)
1x HDMI 1.4 (vzadu)
Max. Rozmery Výška: 20 cm, Šírka: 4 cm, Hlbka: 20 cm
Hmotnost : 1.2 kg

3. Lehota plnenia: predmet zákazky musí byť dodaný najneskôr do 31.12.2021 od 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 €: 1 804,18 €
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 pre jednotlivé položky samostatne.
7. Spôsob určenia ceny:
a) Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za jednotlivé predmety 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 jednotlivé položky vo výzve samostatne. V prípade,
že uchádzač nemá v ponuke niektorý tovar uvedený vo výzve, vo svojej ponuke uvedie
sumu 0,00 €. Táto skutočnosť ho nevylúči ako uchádzača na dodanie ďalších tovarov,
ktoré sú v súlade s touto výzvou.
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.
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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 14-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:
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.
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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.
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.
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PRÍLOHA č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk č. CIKE/2021/14
Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Verejný obstarávateľ: Creative Industry Košice, no.
Názov zákazky: Počítače s príslušenstvom
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 ponúknutého
predmetu

MJ

Cena v €
bez DPH
za MJ

Počet
MJ

1

ks

5

2

ks

1

3

ks

1

4

ks

1

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/2021/14

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: Počítače s príslušenstvom

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]

