
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
spracovaná v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

Vnútroštátne identifikačné číslo: 36070513   

Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava  

Krajina:  Slovenská republika 

Kontaktná osoba: Dušan Holaza 

Telefón: +421 910 828 326 

E-mail: dusan.holaza@sario.sk 

Internetová stránka: wwwd.sario.sk  

 

2. Predmet zákazky:  

Druh zákazky: dodanie tovarov, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác.  

 

3. Názov zákazky:  

 

Notebooky s príslušenstvom 2022 

 

4. CPV:  

30213100-6 Prenosné počítače, 30230000-0 Zariadenia súvisiace s počítačmi, 34931100-3 

Dokovacie zariadenie, 30231000-7 Počítačové monitory a konzoly, 30231300-0 Zobrazovacie 

jednotky (obrazovky), 30237460-1 Počítačové klávesnice, 30237410-6 Počítačová myš, 

48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy, 48624000-8 Softvérový balík pre 

operačný systém osobného počítača 

 

5. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodanie tovaru, prenosných počítačov a príslušenstva vrátane 

požadovaného softvéru, pre potreby bežnej administratívnej činnosti verejného 

obstarávateľa v nasledujúcej zostave: 

 

1) Prenosný počítač – notebook Typ 1 – 14 ks vrátane operačného systému 

2) Prenosný počítač – notebook Typ 2 – 1 ks vrátane operačného systému 

3) Monitor – 15 ks 

4) Dokovacia stanica – 15 ks 

5) Set klávesnica + myš – 15 ks 

6) Kancelársky balík – 15 ks 

7) Taška na notebook – 15 ks 

 

Podrobný opis predmetu zákazky (Špecifikácia) v prílohe č. 2 

 

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: do 29 180 EUR bez DPH   

 

7. Typ zmluvy: Kúpna zmluva  

 

http://www.sario.sk/
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8. Miesto dodania predmetu zákazky: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií   

a obchodu, Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava 

 

9. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

 

10. Termín plnenia: Jún 2022 / začiatok Júla 

 

11. Hlavné podmienky financovania: 

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavok ani 

zálohovú platbu. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného 

platobného styku v eurách na základe faktúry vystavenej podľa uskutočneného 

monitorovania reálneho počtu použití služieb elektronickej pošty počas fakturačného 

obdobia. Fakturačné obdobie je jeden kalendárny mesiac. Splatnosť faktúry je 30 dní 

odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

12.  Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky: 

Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej 

ponuky so svojou prílohou č. 1 Návrh na plnenie kritérií, Príloha č.2 Podrobná 

špecifikácia a prílohy č. 3 Cenník 

 

13.  Lehota a podmienky predloženia cenovej  ponuky: Cenová ponuka bude  

predložená v systéme eZákazky v termíne do 21.06.2022 do 10,00 hod. miestneho 

času. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky doručené 

uchádzačom po termíne predkladania nebudú verejným obstarávateľom akceptované.  

 

14.  Podmienky účasti uchádzačov: 

▪ Oprávnenie realizovať predmet zákazky (napr. oskenovaná kópia výpisu 

z obchodného registra, živnostenského registra alebo informáciu o zápise v zozname                    

podnikateľov.) Úspešný uchádzač predloží originál resp. úradne overenú kópiu. 

  

▪ Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1, písm. f), že nemá „uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo 

v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

 

15.  Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk: 

Cena s DPH. Úspešnou ponukou bude ponuka s najnižšou cenou vrátane DPH 

spĺňajúca požiadavky na predmet zákazky. 

 

16.  Záväzný obsah ponuky: 

Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

1. Doklady podľa bodu 14. tejto výzvy 

2. vyplnený Návrh na plnenie kritérií (príloha č.1)  

3. vyplnený Cenník (príloha č.3) 

4. Vyjadrenie súhlasu s návrhom Kúpnej zmluvy podpísanej oprávnenou osobou 

(príloha č. 4) 

 

17.  Lehota viazanosti ponúk:  do 30.09.2022 

 

18.  Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk: 
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Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom oznámený výsledok,              

úspešnému uchádzačovi bude odoslaný návrh Kúpnej zmluvy 

 

19.  Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu:  

Kontakt pre prípadné otázky: Dušan Holaza, 0910 828 326, pre veci odborné Jaroslav 

Žák 0910 828 308. 

 

20.  Ďalšie informácie:  

Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača, v tejto zákazke, nie je možné podať 

námietky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom 

budú uchádzači písomne vyrozumení. 

 

21.  Dátum vyhotovenia výzvy: 13.06.2022 

 

 

 

                                                                   ...................................................        

           Róbert Šimončič 

           generálny riaditeľ 
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Príloha č.1 - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ  

 
Verejný obstarávateľ:   Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Mlynské nivy 44/b, 821 09 
                                        Bratislava 

 
    

Názov predmetu zákazky:  Notebooky s príslušenstvom 2022 
 

 
Údaje:  Obchodné meno uchádzača   ...................................................................................... 

             
              Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  ...................................................................................... 
                (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov) 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Cena za predmet zákazky bez 
DPH 

DPH Cena za predmet zákazky s DPH 

 
 

 
 
                                            

 
 
 

 
Všetky výpočty musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 
 

 
Identifikačné údaje kontaktnej osoby na strane uchádzača: 
 
Meno a priezvisko : .......................................... 
telefónne číslo: .......................... 
e-mail: ........................... 
 

V ……………….…….., dňa ....................    ………………………………....................... 
                     vypísať meno, priezvisko oprávnenej osoby uchádzača 
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Príloha č.4 - VZOR 

 

Kúpna zmluva na nákup výpočtovej techniky   

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a príslušných 

ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov medzi: 

 

    Článok I. 

Zmluvné strany 

Predávajúci:    

Sídlo:     

Bankové spojenie:   

IČO:     

DIČ:     

Zastúpený:    

     

Zapísaný v OR SR:  

 

 

a 

 

Kupujúci:   Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  

Sídlo    Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava  

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, SK 97 8180 0000 0070 0024 2052 

IČO:    36070513 

Zastúpený:   Ing. Robert Šimončič, CSc.  

generálny riaditeľ 
   

 (ďalej len „zmluvné strany“)  

     

Článok II. 

 Úvodné ustanovenia 

 

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka predávajúceho zo dňa 

.................., ktorá je výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zákazku s 

nízkou hodnotou na dodanie tovaru. 

2. Názov zákazky: Notebooky s príslušenstvom 2022 
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Článok III. 

     Predmet zmluvy 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať pre kupujúceho novú, nepoužitú, nerepasovanú výpočtovú 

techniku a softvér (ďalej aj ako „predmet kúpy“). Predmet zákazky zahŕňa aj dopravu do 

sídla kupujúceho na adresu Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava.  

 

Technické vlastnosti a parametre jednotlivých tovarov sú uvedené v prílohe č. 1 

Technická špecifikácia premetu kúpy  tejto zmluvy. 

 

2. Účelom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti  so 

záväzkom predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy podľa podmienok uvedených 

v tejto Zmluve a záväzkom kupujúceho zaplatiť cenu dohodnutú v Článku IV. tejto 

Zmluvy.  

 

Článok IV. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za predmet kúpy je stanovená ako výsledok postupu verejného obstarávania 

realizovaného verejným obstarávateľom v zmysle Úvodných ustanovení tejto Zmluvy, 

predložená predávajúcim ako úspešným uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní,  a to 

vo výške ................................bez DPH, ............................. vrátane DPH a podrobne 

uvedená v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. 

2. Cena podľa tohto článku a Prílohy č. 2 tejto Zmluvy je platná a záväzná pre zmluvné 

strany po celú dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a vzťahuje sa  na všetky právne 

vzťahy zmluvných strán založené touto Zmluvou. Cena je stanovená v súlade so 

zákonom NR SR č. 1 8/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF 

SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov v eurách.  

3. Cena je dohodnutá ako konečná náklady na dopravu a ostatné náklady spojené s 

dodávkou predmetu kúpy a vrátane záručného autorizovaného servisu. 

4. Cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhrádzať predávajúcemu až po 

prevzatí tovaru na základe potvrdeného dodacieho listu a predloženej faktúry so 60 

dňovou lehotou splatnosti odo dňa jej doručenia kupujúcemu (podmienkou preplatenia 

faktúry je doloženie dodacieho listu potvrdeného zodpovedným zamestnancom 

kupujúceho, ktorý tovar prevzal). 

5. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne údaje alebo neúplné údaje, kupujúci je 

oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku 

opraviť. 

6. Právo na zaplatenie dohodnutej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením 

jeho záväzku. 

7. V prípade, že dôjde z akýchkoľvek dôvodov na strane Štátnej pokladnice k omeškaniu                     

s platbou faktúry, nie je kupujúci po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej 

sumy uvedenej v tejto faktúre. 
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Článok V. 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

1. Miesto dodania tovaru: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Mlynské nivy 

44/b, 821 09 Bratislava. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 7 pracovných dní po podpise tejto 

zmluvy. 

3. Tovar prevezme zodpovedný zamestnanec kupujúceho a prevzatie dodávky potvrdí 

svojím podpisom na dodacom liste. 

4. Dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady 

tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením. 

 

Článok VI. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením ceny tovaru. 

 

2. Okamihom prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo škody z predávajúceho na 

kupujúceho. 

 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za vady tovaru 

1. Záručná doba sa stanovuje na 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Lehota na 

odstránenie vád vzniknutých počas záručnej doby sa stanovuje maximálne do 72 hodín 

od času nahlásenia vady telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou kupujúcim, 

pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že potrebu 

odstránenia vád bude kupujúci uplatňovať prostredníctvom elektronickej pošty 

reklamáciou doručenou na emailovú adresu .........................................., alebo 

prostredníctvom poštového doručovateľa reklamáciou doručenou na adresu sídla 

predávajúceho. Predávajúci je povinný pri zmene kontaktných údajov pre hlásenia vád 

túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu. 

2. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa 

platných noriem na dodaný tovar. Tovar má vady, ak vlastnosti tovaru nezodpovedajú 

jeho účelu užívania. 

3. Predávajúci zodpovedá za odstránenie skrytých vád na tovare vzniknutých počas plynutia 

záručnej doby a zaväzuje sa tieto vady odstrániť na písomnú alebo emailovú výzvu 

kupujúceho v čas a spôsobom dohodnutom oboma zmluvnými stranami. 

4. Kupujúcemu vyplývajú z vád tovaru nároky na:   bezplatnú výmenu poškodených 

tovarov za nové,   náhradu vzniknutej škody, pričom voľbu spôsobu uplatnenia nároku 

kupujúceho oznámi kupujúci predávajúcemu vo výzve na uplatnenie reklamácie. 

5. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať 

podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. — Obchodný zákonník v znení 

neskorších prepisov. 

 

Článok VIII. 

Obaly, balenie, doklady 

1. Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu 

počas prepravy. 
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2. Predmet kúpy bude dodaný spolu s dodacím listom. 

 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, zaplatí predávajúci kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny bez DPH nedodaného tovaru za každý 

aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo požadovať od 

kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy bez DPH za každý aj 

začatý deň omeškania. 

3. V prípade neodstránenia vadného plnenia alebo vady na tovare v dohodnutom termíne, 

má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 

vadného plnenia vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou 

kupujúceho zverejniť túto zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády 

SR, a to v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony s účinnosťou od 1.1.2011. 

3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných 

dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.  

4. Vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie neupravené, 

sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

5. Ak sú niektoré ustanovenia tejto zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude 

tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto zmluvy. Predmetné ustanovenie sa 

nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému zmluvnými 

stranami. 

6. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a 

vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy sú 

príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

7. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 

zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane 

akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene 

dôjde. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta 

doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje 

sa deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň doručenia 

písomnosti druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú 

zmluvnú stranu. 

8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 

alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi 

zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto 

skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná 

strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v 

tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. 
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9. Táto zmluva je vyhotovená v troch identických rovnopisoch, z ktorých kupujúci dostane 

dva rovnopisy a predávajúci jeden rovnopis. 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, túto 

zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná 

voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany 

vyjadrujú svojimi podpismi tejto zmluvy. 

 

 
 

 

V Bratislave, dňa: ..................................           V Bratislave, dňa: ............................. 

 

Za kupujúceho:              Za predávajúceho: 

 

 

..................................................              ........................................................ 

          generálny riaditeľ                                   

 

 

 

Príloha č.1 - Technická špecifikácia premetu kúpy 

Príloha č.2 – Cenová kalkulácia  

 

 


