
 
 
 
 
 
 
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 
 

Ústav krajinnej ekológie SAV, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. d) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 
špecifikovaný predmet zákazky s názvom 

 
„Nákup informačno - komunikačných technológií“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa: Ústav krajinnej ekológie SAV 
Sídlo: Štefánikova 3, 814 99 Bratislava 
Štatutárny zástupca:  Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. - riaditeľka 
IČO:   00 679119      
DIČ:         2020831076 
Tel.:       02/ 32293624   
E-mail:     directorile@savba.sk 
Internetová stránka: www.uke.sav.sk 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 814 99 
Bratislava 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Andrea Kubačková, mail: directorile@savba.sk 
4. Predmet obstarávania: Nákup informačno – komunikačných technológií ( ďalej len“ IKT“) 
5.  Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  Kúpna zmluva 
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Nákup IKT je realizovaný pre 

projekt " Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku a v Rakúsku" ITMS kód projektu: 
305011Q988 v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zoznam dodávaného tovaru vrátane dodania, dopravy a inštalácie a jeho špecifikácia: 

 

Názov tovaru Jed-
not-
ka 

Počet 

Dátový server - minimálne technické parametre: platforma Intel Z390 alebo 
ekvivalentný, 8 jadrový procesor Intel Core i7 9700K alebo ekvivalentný, , RAID 
controller 0/1/5/10, gigabit LAN, USB 3.0, grafický adaptér ATI RX5500XT alebo 
ekvivalentný  8GB DDR5 HDMI/DP,operačný systém Windows Server 2019 
Standard alebo ekvivalentný, 64 GB RAM DDR4, pevný disk SSD , 500GB, diskové 
pole 96TB 7200rpm 256MB cache, disky 2,5 palce, 800W zdroj,  monitor 27“ 
fullHD HDMI/DP, klávesnica, myš,  

ks 1 

Aplikačný server – minimálne technické parametre: 8 jadrový procesor Intel Core 
i7 9700K alebo ekvivalentný , RAID controller0/1/5/10, gigabit LAN, USB 3.0, 
grafický adaptér ATI RX5500XT alebo ekvivalentný,  8GB DDR5 HDMI/DP, 
operačný systém Windows Server 2019 Standard alebo ekvivalentný, 64 GB RAM 
DDR4 pevný disk SSD , 500GB, dátový disk 2x 2TB 256MB cache , 650W zdroj,, 
monitor 27“ fullHD HDMI/DP , klávesnica, myš 

ks 1 

Pracovná stanica – minimálne technické parametre: 8 jadrový procesor Intel Core 
i9 9900KF alebo ekvivalentný, 4, gigabit LAN, USB3.0, grafický adaptér nVIDIA RTX 
2070 8GB DDR5 HDMI/DP alebo ekvivalentný, operačný systém Windows 10 
Professional alebo ekvivalentný, aktívne repro 2.0, 64 GB RAM DDR, pevný disk 
m.2 SATA 500GB alebo ekvivalentný, pevný disk 4TB 7200rpm 256MB cache , 
650W zdroj, , monitor 28“ UHD 4K HDMI/DP, klávesnica, myš 

ks 2 

Prenosná pracovná stanica – notebook, minimálne technické parametre: Intel 
Core i7 4.8GHz alebo ekvivalentný,  grafický adaptér nVidia Quadro P520 2GB 
DDR5 alebo ekvivalentný, USB 3.1, USB 2.0, USB-C, webkamera, IR kamera, 
bluetooth, GB LAN, operačný systém Windows 10 PRO alebo ekvivalentný, 15.6“ 
LCD LED IPS FHD, 16GB RAM DDR4, pevný disk SSD512GB, , výdrž na batériu 10h, 
záruka 3 roky podsvietená klávesnica, myš 

ks 2 

Predmetné, špecifikované informačno-komunikačné technológie budú slúžiť na uloženie a spracovanie 
extrémne veľkého (96 TB) objemu dát získaného z prevádzky dronu. Z tohto dôvodu boli jednotlivé 
parametre týkajúce sa procesorov, operačných pamätí a pevných diskov nadimenzované adekvátnym 
spôsobom v zmysle maximálneho výkonu a pamäte. Akákoľvek zmena v predmetných parametroch 
môže tento proces negatívne ovplyvniť resp. úplne znefunkčniť.  V prípade, že sa v  opise predmetu 
zákazky vyskytujú obchodné označenia, značky, typy, údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, 
umožňuje sa uchádzačovi predložiť EKVIVALENT  s rovnakými resp. lepšími parametrami. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  18 277,66 Eur bez DPH 
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 

814 99 Bratislava, termín dodania  6 týždňov po podpise Kúpnej zmluvy.  
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Doba trvania 

zmluvy je stanovená na dobu dodania, uhradenia a záručnej doby predmetu zmluvy. 
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou výzvy 
11. Financovanie predmetu zákazky:  Predmet zákazky bude financovaný z operačného 

programu: Integrovaný regionálny operačný program  
Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným 
platobným stykom po dodaní tovaru. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní.  Všetky 
náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku stanovenej PHZ, 
t.j. sumu   18 277,66  EUR bez DPH. 



12. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia  

a. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky. V prípade, že oprávnenie uchádzača dodávať tovar nebude 
v súlade s požiadavkou na predmet zákazky, nebude možné uzatvoriť zmluvu na daný 
predmet plnenia. 

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá  
predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám 
v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  

b. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto 
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné 
obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania 
ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 
 

13. Lehota na predloženie ponuky:  12.11. 2020 do 11:00 hod.  
14. Spôsob predloženia ponuky: Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej 

podobe.  
Ponuka predložená v elektronickej podobe:  
Ponuka je doručená na emailovú adresu: directorile@savba.sk 
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA -  Nákup IKT.“  
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená 
vyplnená   Príloha č. 1,  Príloha č. 2 a Príloha č. 3, funkčnú a technickú špecifikáciu 
predmetu zákazky,  podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. 
osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v 
lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.  
Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej osoby 
verejného obstarávateľa je max. 2 MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť odosielanej 
pošty presahuje tento limit, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom rozdeliť ponuku do 
viacerých emailov a na túto skutočnosť verejného obstarávateľa vhodným spôsobom 
upozorniť (napr. do predmetu emailu uchádzač uvedie: 1. časť cenovej ponuky - „Nákup IKT 
“, 2. časť cenovej ponuky - „Nákup IKT “ a atď..   

 
Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:  
Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava 
Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – „Nákup IKT“ 
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, 
sídlo, adresa).  
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená   
Príloha č. 1, Príloha č. 2  a Príloha č. 3, funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu zákazky 
podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou 
splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na 
vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.  
 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH  

a. Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií vrátane vyplnenej Cenovej tabuľky 
uvedený v Prílohe č. 2 tejto výzvy. 

b. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku 
aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva 
uvedeného v zozname položiek.  



Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za 
celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo 
svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď.  
 

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, 
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci 
je úradný preklad do štátneho jazyka. 
 

17. Ponuka uchádzača musí byť podpísaná štatutárnym orgánom  a musí obsahovať: 
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 

daň, telefón, e-mail, webová stránka) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 
ponuka predkladá. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, 
ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  -  príloha č. 2 tejto 
výzvy 

c. Podrobná  funkčná a technická špecifikácia  predmetu zákazky . 
d. Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní . Uchádzač musí spĺňať 

podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní – nemá uložený zákaz vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti doloženým 
čestným vyhlásením v zmysle prílohy č. 3 tejto výzvy.  

e. Podpísaný návrh Kúpnej zmluvy v jednom vyhotovení  – príloha č. 1 tejto výzvy 
 

18. Otváranie ponúk:  12.11. 2020 o 13:00 hod. zasadačka na 1. poschodí na adrese sídla 
organizácie uvedeného v bode 1. 
 

19. Lehota viazanosti ponúk: 28.2.2021.  

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Zuzana Kubicová, e-mail: 
zuzana.kubicova@savba.sk – poverená osoba k realizácií verejného obstarávania 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ určí vítazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti 
uvedené vo výzve a ponúkol najnižšiu konečnú cenu na predmet zákazky, ktorý všetky spĺňa 
technické špecifikácie. 

Od víťazného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom zmluvy predloženie 
dokladov o funkčnej a technickej špecifikácii vrátane technických listov preukazujúcich splnenie 
minimálnych požadovaných parametrov k predmetu zákazky s uvedením presných názvov 
(obchodných značiek) nacenených výrobkov.  

Víťazný uchádzač bude vyzvaný na uzavretie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore 
s podmienkami uvedenými v tejto výzve, vrátane jej príloh, priloženým návrhom zmluvy 
a úspešnou ponukou.  

V prípade,  že nedôjde  s úspešným uchádzačom k podpísaniu zmluvy, verejný obstarávateľ má 
následne za rovnakých podmienok právo osloviť uchádzača druhého v poradí a vyzve ho na 
predloženie dokladov a  k podpisu zmluvy. 

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý  

•  nespĺňa podmienky účasti uvedené vo výzve 
•  predloží takú funkčnú a technickú špecifikáciu tovarov, ktorá  nie je v súlade s bodom 6 

tejto výzvy. 



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť, 
ak: 

• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 
výzve 

• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené 
• Nebude predložená ani jedna ponuka 
• Ponuky prekročia hodnotu predpokladanej hodnoty zákazky ( bez DPH). 

 
 
 
 
S úctou,  
 
 
 
 
 
 

2.11.2020 

Dátum, podpis, pečiatka 
 
 
 
Prílohy:  
 
Príloha č.1 -  návrh „Kúpna zmluva“  
Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk   
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príloha č. 1 tejto Výzvy 
 

 
 

KÚPNA ZMLUVA 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
1.Dodávateľ:. 
so sídlom:  
zastúpená: 
IČO:  
DIČ:  
Telefón:  
 
(ďalej len„ predávajúci“)  
 
2. Objednávateľ: Ústav krajinnej ekológie SAV 
so sídlom:  Štefánikova 3, 814 99 Bratislava 
zastúpená: Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD, riaditeľka 
IČO: 00679119 
DIČ: 2020831076 
Telefón: +421232293624 
 
(ďalej len „ kupujúci“) 
 

ITMS kód projektu : 305011Q988, názov projektu: Výskum a manažment rieky Dunaj na Slovensku 
a v Rakúsku v rámci operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. 
 
 

II. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Predávajúci je úspešným uchádzačom  na dodanie tovaru  v rámci zákazky „ Nákup informačno 

–  komunikačných technológií“ 
2. Podkladom na uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy je výsledok procesu verejného obstarávania 

postupom podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  
 

III. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je nákup tovaru uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy : 

 
• dátový server – 1 ks 
• aplikačný server – 1 ks 
• pracovná stanica – 2 ks 
• prenosná pracovná stanica – 2ks 

 
2. Predmet zmluvy je financovaný z Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – 

Rakúsko, kód projektu v ITMS 2014+: 305011Q988 s názvom Výskum a manažment rieky Dunaj 
na Slovensku a v Rakúsku. 



 
 

IV. 
Dodacie podmienky 

 
1. Lehota dodania tovaru je 6 týždňov od podpísania tejto zmluvy. 
2. Miesto dodania tovaru je Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 814 99 

Bratislava, kontaktná osoba: Mgr. Pavol Kenderessy, PhD., projektový manažér 
3. Spolu s tovarom budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady: 

- manuál ( návod na obsluhu) s technickými parametrami v slovenskom jazyku 
- faktúra 
- dodací list 

4. Dodávku predmetu kúpy podľa čl. III. tejto zmluvy až do miesta dodania zabezpečuje 
predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred ich 
poškodením a znehodnotením. 
 

V. 
Kúpna cena, platobné podmienky 

 
1. Kúpna cena tovaru je stanovená v  súlade zo zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov. 
2. Dohodnutá kúpna cena predmetu zmluvy je ...................................... vrátane DPH.   
3. Dohodnutú kúpnu cenu dodaného tovaru bude kupujúci uhrádzať predávajúcemu na 

základe predloženej faktúry s 30 dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia 
kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.  

4. Kúpna cena obsahuje dopravu a inštaláciu. Právo na vystavenie faktúry na dohodnutú 
kúpnu cenu vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku.  
 
 

VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Predávajúci je povinný: 

a)  dodať predmet kúpy kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu a termíne, 
v bezchybnom stave, 
b) pred odovzdaním predmetov kúpy zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu a pri 
odovzdávaní zabezpečiť ich inštaláciu. 

2. Kupujúci je povinný:  
a) prevziať predmet kúpy v deň určený predávajúcim podľa článku IV.  s výnimkou prípadu 

podľa článku IX. bod 4 zmluvy, 
b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. zmluvy. 
 

VII. 
Sankcie 

 
1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné možné 

sankcie: 
a) za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy podľa čl. III. tejto zmluvy možnú 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %z hodnoty nedodanej časti predmetu kúpy za každý deň 
omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu 
škody, 

b) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny možný úrok z omeškania vo výške 0,05 % 
z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 



 
 

VIII. 
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci 

 
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až úplným zaplatením dohodnutej 

kúpnej ceny. 
2. Nebezpečenstvo škody na veci, a to riziko spojené s predmetnom kúpy, napríklad poškodenie, 

odcudzenie a podobne, prechádza na kupujúceho momentom prevzatia predmetu kúpy. 
 

IX. 
Zodpovednosť za vady a záruka 

 
1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu kúpy, teda dňom podpísania 

protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy podľa článku IV. 
2. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná závada, je 

predávajúci povinný poškodené diely opraviť alebo vymeniť, a to bezodplatne, najneskôr 
do 48 hodín od písomnej reklamácie závady kupujúcim alebo zapožičať náhradné 
zariadenia minimálne takých istých parametrov. 

3. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou, 
obsluhou a údržbou, používaním v rozpore s návodom na použitie, prípadne neobvyklým 
spôsobom užívania tovaru. 

4. Zjavné vady predmetu kúpy je kupujúci povinný reklamovať pri preberaní jednotlivých 
kusov. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zjavne poškodeného alebo 
nekompletného predmetu kúpy. Dôvody odmietnutia musia byť uvedené v zápise o 
neprevzatí. Na neskoršiu reklamáciu zjavných vád zo strany kupujúceho sa neprihliada. 

5. Postup pri reklamácii predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami 
a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

 
X. 

Záručný servis 
 

1. Predávajúci počas záručnej doby preberá záväzok na poskytovanie servisných služieb 
predmetu zmluvy, a to na technické prehliadky, údržbu a opravy. 

2. Predávajúci bude realizovať servisné služby podľa aktuálnych platných smerníc o servisných 
službách a podľa podmienok upravujúcich zodpovednosť za vady. 

3. Predávajúci sa zaväzuje v prípade vady jednotlivých častí predmetu zmluvy nastúpiť na ich 
opravu v priebehu 48 hodín. V prípade nemožnosti odstrániť vadu sa zaväzuje na dobu 
opravy poskytnúť náhradu za opravovaný predmet zmluvy.  

 
 

XI. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne 

odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. 
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci  dve a 

predávajúci dve vyhotovenia. 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a jej podpisu oboma stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.; je stanovená na dobu dodania, 
uhradenia a záručnej doby predmetu zmluvy. 



4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak 
čoho pripájajú svoje podpisy. 

5. Osoba splnomocnená zo strany predávajúceho k vecnému konaniu v rozsahu tejto zmluvy, 
je: Mgr. Pavol Kenderessy, PhD.            
 
               

 
V                         dňa :      V Bratislave dňa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................     ........................................ 
predávajúci       kupujúci 
 

 
 
 
 
 
 
Príloha k Zmluve: 
 

1. Zoznam tovaru s funkčnou a technickou špecifikáciou  vrátane technických listov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 tejto Výzvy 
 
 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 
   
 
Názov zákazky:  „ Nákup informačno – komunikačných  technológií” 
 
Verejný obstarávateľ: Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava 
 
Uchádzač: ...................................................................................................................... 
 
Adresa:....................................................................................................................................  
 
IČO: ................................................... 
 
Po preskúmaní Výzvy verejného obstarávateľa na predkladanie ponúk, my, dolu podpísaní, ponúkame 
dodanie tovaru v súlade s podmienkami vo Výzve verejného obstarávateľa na predkladanie ponúk, za 
uvedenú cenu :  

 
 

P.č. Názov položky MJ Množstvo Jednotková cena Celková cena 

        bez DPH 
s DPH alebo 

celkom* 
bez DPH 

s DPH alebo 
celkom* 

1 Dátový server ks 1 

        

2 
Aplikačný 

server 
ks 1 

        

3 
Pracovná 
stanica 

ks 2 
        

4 
Prenosná 
pracovná 
stanica 

ks 2 

    

  

CENA CELKOM 
za celý predmet 

zákazky x x         
 

 

Zaväzujeme sa, že ak bude naša ponuka prijatá, dodáme tovar, ktorý je predmetom našej ponuky 
v súlade s platnými právnymi predpismi SR a podmienkami zmluvy, ktorú za týmto účelom uzavrieme 
s verejným obstarávateľom.  

 

Súhlasíme, že sme našou ponukou viazaní do 28.2.2021. 

 



 

Oznamujeme, že sme – nie sme platitelia DPH.   (nehodiace škrtnúť) 
 

 
 
V.....................................................dňa .................................  
  
 
 
Meno ...............................................funkcia ...........................................  
 
 
 
Podpis a pečiatka 
 
*) cena celkom platí pre neplatiteľa DPH 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 tejto Výzvy 

 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

 
Názov, sídlo uchádzača,  týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 
písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto čestným 
vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f). 
 

 
 

Vyhlasujem, 
 

 
 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
 
 
 
 
Miesto                  dňa 
 
 
 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 



 


