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V   Ý   Z   V  A  
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117   

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

poskytnutie služby s názvom  

 „Služby správcu počítačov a sieti“ 
 
 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie Mierová 4, Humenné 
Sídlo verejného obstarávateľa: Mierová č. 4, 066 01 Humenné 
Zastúpený: PhDr. Agáta Sakalová, riaditeľka 
IČO: 37945084 
DIČ: 2021928117 
telefón: 057/7750627 
e-mail: cpppp.he@mail.t-com.sk 
web: www.cpppap-humenne.sk 
 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. 
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno d) zákona č. 343/2015 Z. z  
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš 
Mobil: 0905 127 229 
 

Výzva vrátane príloh je zverejnená na jeho webovom sídle: www.cpppap-humenne.sk 
  

2.  Názov zákazky a typ zmluvy: 

Názov zákazky:  Služby správcu počítačov a sieti 

Typ  zmluvy: Zmluva  podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka 

Miesto dodania predmetu zákazky: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie Mierová 4, Humenné, Mierová č. 4, 066 01 Humenné 
 
3.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
 
CPV:  72500000-0 Služby súvisiace s počítačmi 

72510000-3 Služby súvisiace so správou počítačov 
72600000-6 Počítačové podporné služby a poradenstvo 
 

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb správcu počítačov a sieti pre verejného obstarávateľa 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mierová 4, Humenné a to: 
 

Mesačne: 
-inštalácia a update: WinPAM, WinIBEU, EVuPP, Proforient 
-web: faktúry, objednávky, zmluvy a rôzne aktuality  
-údržba PC, inštalácia a update OS, antivírového programu 
-zálohovanie dokumentov a údajov ekonomického software 
-údržba a aktualizácia e-mailových klientov 
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Nepravidelne – podľa požiadavok: 
-tvorba www stránky  
-rozširovanie a konfigurácia poč. siete 
-inštalácie OS a programov na nové PC 
-konfigurácie na bezdrôtové pripojenie 
-riešenie vzniknutých problémov: HW a SW 
-školenia zamestnancov pre prácu s PC 
- inštalácia a funkcie programu BioFeedback 
 
Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa 

4.  Variantné riešenie: Neumožňuje sa 

5.  Lehota trvania zmluvy: od 01.01.2019 do 31.12.2021 

6.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 18.12.2018 do 10.00 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie Mierová 4, Humenné, Mierová č. 4, 066 01 
Humenné) a osobne na tej istej adrese (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie Mierová 4, Humenné, sekretariát) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú 
v bode 1. tejto výzvy (cpppp.he@mail.t-com.sk). 

 V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do 
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 
• adresu uchádzača, 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 
• označenie heslom:  

 „SPRÁVCA -  NEOTVÁRA Ť 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača. 

7.  Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba  

bude realizovaná bezhotovostným stykom na základe mesačne vystavenej faktúry. Lehota 

splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu verejnému obstarávateľovi. 

8.  Podmienky účasti: 

A. Nepožaduje sa 

9.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena s DPH za dodanie predmetu zákazky počas 36 mesiacov  

10. Spôsob stanovenia ceny: 

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne  

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  
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D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- sadzba DPH a výška DPH,  
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom. 
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
F. Do ceny predmetu zákazky je potrebné započítať províziu uchádzača za dodanie stravných 
poukážok, balné, dopravné náklady a prípadné iné náklady uchádzača na zabezpečenie predmetu 
zákazky. 
H. Cena bude vypracovaná vo forme: 

P.Č. OZNAČENIE 
POČET 
mesiacov 

JEDNOTKOVÁ 
CENA  v € bez 

DPH za 1 
mesiac 

CELKOVÁ 
CENA  v €  
bez DPH za 
požadovaný 

počet 
mesiacov 

1. 
Služby správcu počítačov a 
sieti 

36    

  SPOLU bez DPH:      xxxx  

DPH 20%:     

Spolu s DPH  
 

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich 
ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu  zmluvy.  Lehota na uzavretie 
zmluvy: do 31.12.2018. 

B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda 
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného 
obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému 
uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve. 

C. Ku podpisu zmluvy verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predložiť 
aktuálny doklad (originál alebo overenú kópiu), ktorý oprávňuje úspešného uchádzača 
poskytovať požadovanú službu. 

 
Podmienky súťaže: Neuvádza sa. 
 

Humenné, dňa 12.12.2018 

   

 

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

                 Ing. Ján Halgaš 

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 


