
Výzva 

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 

zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

1. Identifikácia obstarávateľa (§7): 

Názov: Stredná odborná škola  gastronómie a hotelových služieb 

Sídlo: Farského 9, 85101 Bratislava 

IČO: 17054281 

Telefón: 02/62243590 

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Adamišin 

E-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk 

 

2. Predmet zákazky: Správa servera a služby súvisiace so správou počítačov 

 

3. Druh a množstvo: 

Služby súvisiace so správou počítačov (CPV–7251000-3), softvérové služby na správu sietí (CPV–

72511000-0) 

 

4. Typ zmluvy: 

Zmluva o poskytovaní služieb 

 

5. Miesto dodania: 

Stredná odborná škola  gastronómie a hotelových služieb 

Farského 9, 85101 Bratislava 
 

6. Termín dodania: 

Od 1.7.2019 do 30.6.2020 

 

7. Opis predmetu zákazky: 

Obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť cenovú ponuku na služby uvedené v bode 3. súvisiace 

so softvérovou a hardvérovou správou servera v objekte SOŠ, Farského 9, Bratislava a s tým 

súvisiacich servisných úkonov podľa požiadaviek objednávateľa. 

 

8. Rozsah ponuky: 

Cenová ponuka bude obsahovať: 

- cenu bez DPH a cenu s DPH mesačne na správu servera 

- cenu bez DPH a cenu s DPH pre servisné úkony mesačne  

 



9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  5 664,- EUR (za 12 mesiacov) 

 

10. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia: 

Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa: 

Stredná odborná škola  gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, 85101 Bratislava 
 

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, 

pripadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi: 

- adresa verejného obstarávateľa, 

- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

- označenie „Zákazka podľa § 117 – NEOTVÁRAŤ“, 

- heslo ,,Správa servera“ 

Ponuky je možné doručiť aj elektronicky na adresu: juraj.adamisin@farskeho.sk . 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 27.6. 2019 o 14,00 hod. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi 

neotvorená. 

 

11. Vyhodnotenie ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk bude dňa 28.6 2019 o 10,00 hod. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk 

obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali 

výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 

Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 

 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena s DPH za službu. 

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky zákazky podľa § 117 

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

neskorších predpisov nie je možné podať  námietky v zmysle § 170, ods. 8, odst. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

- obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za 

úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi.  

 

14. Dôvody zrušenia zadania zákazky: 

– nebola predložená ani jedna ponuka; 
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– ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy; 

– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená; 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: 13. 6. 2019  

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                     PaedDr. Jozef Horák 

                                                                                                                           riaditeľ SOŠ 


