Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Verejný obstarávateľ:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15
Mesto Bratislava
PSČ 811 05
IČO 50349287
Kontaktná osoba: Mgr. Matej Petráš
Tel. č.: 02/2092 8401
E-mail: matej.petras@vicepremier.gov.sk;
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.mirri.gov.sk/
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
„Nákup mobilných telefónov“
4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce):
Zákazka na dodanie tovaru
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova
15, 811 05 Bratislava
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):
Výsledkom verejného obstarávania bude vystavenie záväznej objednávky. Lehota na dodanie
tovarov je do 14 dní odo dňa doručenia objednávky.
7. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je obstaranie 14 ks mobilných telefónov, vrátane dopravy na miesto dodania.
Súčasťou balenia musí byť nabíjačka, kábel USB, nástroj na vyberanie SIM karty, príručka a
bezpečnostné informácie.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
8. Spoločný slovník obstarávania:
32250000-0 Mobilné telefóny
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
9. Celkový rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je obstaranie 14 ks mobilných telefónov na pracovné účely zamestnancov
verejného obstarávateľa, vrátane dopravy na miesto dodania. Súčasťou balenia musí byť
nabíjačka, kábel USB, nástroj na vyberanie SIM karty, príručka a bezpečnostné informácie.

Technické parametre a hodnoty pri požadovanom tovare sa uvádzajú ako minimálne a je potrebné
spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v technickej
špecifikácii. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Dodávateľ tovaru vystaví faktúru na celý predmet zákazky v dvoch vyhotoveniach. Faktúra musí
spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani s pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a to najmä: označenie Objednávateľa (verejného
obstarávateľa) a Dodávateľa, sídlo, IČO, splatnosť faktúry, odtlačok pečiatky a podpis
oprávneného zástupcu Dodávateľa. Fakturovaná splatná peňažná suma sa bude považovať za
uhradenú momentom jej pripísania na účet Dodávateľa.
Požaduje sa dodanie predmetu zákazky naraz, v dohodnutom množstve. Tovar musí byť nový, v
bezchybnom stave a s požadovanými vlastnosťami so servisnou dokumentáciou, záručnými
listami, preberacím protokolom. Objednávateľ požaduje, aby Dodávateľ vyrozumel o termíne
dodania zariadení kontaktnú osobu Objednávateľa deň vopred pred ich dodaním.
Záručná doba - 24 mesiacov na dodaný tovar musí byť garantovaná predajcom.
Objednávateľ požaduje dodanie nových, nepoužitých a nevybalených zariadení. Zariadenia musia
byť originálne, nesmú byť repasované, renovované, vyrobené z použitých alebo náhradných
dielov. Zariadenia musia byť dodané v neotvorených baleniach, ktoré sú prelepené originálnou
páskou výrobcu zariadenia s nepoškodenými, neporušenými ochrannými prvkami a schválené
výrobcom. Objednávateľ požaduje odstraňovanie záručných vád v mieste plnenia predmetu
zákazky. V prípade nutnosti musí byť záručný servis poskytnuteľný v ktoromkoľvek členskom
štáte EÚ u autorizovaného servisného partnera zazmluvneného výrobcom zariadenia.
V prípade, ak sa v špecifikácii nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu,
obchodné označenie, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, Objednávateľ bude v súlade
s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní akceptovať aj ekvivalent, ktorý v obdobnom alebo
vyššom rozsahu splní požiadavky Objednávateľa.
Ekvivalentom sa chápe tovar, ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť požadované plnenie bez
obmedzení, má všetky vlastnosti obdobné alebo lepšie a zaručuje 100% kompatibilitu s
požadovaným tovarom bez akýchkoľvek obmedzení alebo zmien, čo Dodávateľ preukáže
potvrdením od výrobcu, že sa jedná o ekvivalent.
V prípade predloženia ekvivalentných položiek, spolu s prospektom, zašle Dodávateľ aj
porovnávaciu tabuľku, kde uvedie všetky požadované hodnoty/vlastnosti a ponúkané
hodnoty/vlastnosti (ponúkané hodnoty/vlastnosti treba uviesť konkrétne a nie sú nahraditeľné
vyhlásením že hodnotu/vlastnosť ponúkaný tovar spĺňa).
Objednávateľ nie je povinný prevziať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa
technickej špecifikácie alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
Všetky ponúkané parametre musí mať možnosť Objednávateľ overiť z verejne dostupných zdrojov
na mieste/miestach, kde daný výrobca uverejňuje bežne k svojim výrobkom rovnakého druhu
takéto prospekty alebo špecifikácie.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v
Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným
normám, STN, EN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Odovzdanie a prevzatie tovaru sa
uskutoční podpísaním a prevzatím dodacieho listu oprávnenými osobami obidvoch strán.
Lehota dodania tovarov sa požaduje max. do 14 dní odo dňa doručenia objednávky.
10. Predpokladaná hodnota zákazky 1491,56 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu v súlade s § 6 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní. Výška PHZ bola určená ako súčin priemernej jednotkovej ceny
za 1 ks mobilného telefónu a celkového počtu mobilných telefónov, t.j. 106,54 EUR bez DPH *14
ks = 1491,56 EUR bez DPH.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Dodávateľ tovaru vystaví faktúru v zmysle záväznej objednávky. Lehota splatnosti faktúry je 60
dní od doručenia faktúry. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EŠIF, Operačný
program Technická pomoc.
12. Podmienky účasti:
12.1 Osobné postavenie uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. musí byť oprávnený dodávať tovar v oblasti predmetu zákazky. Pre účely splnenia
predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá doklad o oprávnení
dodávať tovar (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra), uvedenú
skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej správy.
Uvedené platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona
č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je uchádzač naďalej povinný predložiť
doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia (napríklad výpis
z obchodného registra alebo živnostenského registra).
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní,
t. j. nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (uvedenú
skutočnosť overí verejný obstarávateľ).
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý nemožno
odstrániť inými účinnými opatreniami).
Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti,
verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak
uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na
vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený a ako
úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena celkom za 14 ks mobilných zariadení uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou
ponukovej ceny za dodanie tovaru musia byť všetky náklady, vrátane prepravy, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie
verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.
14. Lehota na predkladanie ponúk (dátum a čas):
14.4.2021 do 10:00 hod. Na ponuku predloženú po lehote na predkladanie ponúk verejný
obstarávateľ nebude prihliadať.
15. Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailové adresy:
matej.petras@vicepremier.gov.sk, barbora.kyjacova@vicepremier.gov.sk
16. Ponuka musí obsahovať:
1. Doplnený Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie
ponúk – podľa bodu č. 18 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
2. Vyplnenú prílohu č. 1 výzvy na predkladanie ponúk - Podrobný opis predmetu zákazky.
Oslovený záujemca vyplní časti tabuľky, ktoré sú podfarbené žltou farbou.
17. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria
na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude
požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača
alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet
zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo
zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. Verejný obstarávateľ uchádzačovi
doručí objednávku.
18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk:
Návrh na plnenie kritériá

Kritérium

Najnižšia celková cena za 14 ks
mobilných zariadení v EUR
vrátane DPH. Váha kritéria je
100 %.*

Návrh v EUR bez DPH

Spolu ................. EUR
bez DPH

Sadzba DPH v EUR zmysle
platnej legislatívy

Návrh v EUR s DPH

Spolu .................EUR
vrátane DPH

V ..................................

Dátum...............................

Meno a priezvisko štatutára
uchádzača
alebo
ním
poverenej osoby
Podpis

19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk – slovenský jazyk
20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
Áno
21. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk
6.4.2021
22. Príloha:
Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky.

