SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ
SLOVAK TABLE TENNIS ASSOCIATION
831 53 Bratislava, Černockého 6, Slovak Republic
tel. : + 421 2 4488 4042, fax : + 421 2 4488 4042, e-mail: sstz1@sstz.sk

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Slovenský stolnotenisový zväz
Adresa: Černockého 6, 831 53 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
Štatutárny zástupca: PhDr. Zdenko Kríž – predseda SSTZ
IČO: 30806836
DIČ: 2020880884
Telefón: +421244884042
e-mail : sstz1@sstz.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Mgr. Ivica Hatalová - generálny sekretár SSTZ
Telefón: +421 903 370 792
e-mail na komunikáciu: hatalova@sstz.sk
e-mail na doručenie ponúk: tender@sstz.sk
2) Predmet zákazky:
Názov predmetu zákazky: Nákup notebookov pre krajské stolnotenisové zväzy a reprezentačných
trénerov spolu s príslušenstvom
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník:
30213100-6 – Prenosný počítač
30232110-8 – Laserová tlačiareň
48310000-4 – Softvérový balík pre vytváranie dokumentov
30237200-1 – Príslušenstvo počítačov
30237410-6 – Počítačová myš
60000000-8 – Dopravné služby
Predpokladaná hodnota: 16.500 EUR bez DPH
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky : tvorí Príloha č. 1 tejto výzvy
Súčasťou predmetu obstarávania sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania.
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3) Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:
Adresa dodania:
Mgr. Ivica Hatalová – generálny sekretár SSTZ
Slovenský stolnotenisový zväz
Černockého 6
831 53 Bratislava
Požadovaný termín prvého plnenia: do 30 dní odo dňa doručenia objednávky.
4) Typ zmluvy a trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky:
Typ zmluvy: Objednávka
Trvanie zmluvy: 30 dní
5) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa, formou
bezhotovostného platobného styku, na základe objednávky verejného obstarávateľa. Nebude
poskytnutý preddavok ani záloha, fakturácia prebehne po prevzatí tovaru a potvrdení dodacieho
listu. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
6) Komunikácia a vysvetľovanie:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto
verejnom obstarávaní písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu.
Komunikácia sa bude uskutočňovať výhradne v slovenskom jazyku prípadne v českom jazyku a to
písomnou formou (listom) alebo elektronicky, prostredníctvom e-mailu. Oba údaje sú uvedené v
identifikácii verejného obstarávateľa.
Za moment doručenia ponuky sa považuje dátum, ktorý zapíše pracovník organizácie do knihy došlej
pošty a na obálku v čase jej zaevidovania, alebo v prípade mailovej komunikácie bude dátum uvedený
v hlavičke mailu.
E-mailová adresa tender@sstz.sk slúži na prijatie ponuky záujemcu/uchádzača, z ktorej nebude
odoslané potvrdenie o prijatí ponuky. Žiadame záujemcov, aby na kontaktnú adresu
hatalova@sstz.sk po poslaní ponuky zaslali avízo, že ponuka bola na mailovú adresu tender@sstz.sk
zaslaná (avšak neposielať samotnú ponuku, len spomínané avízo). Ponuky budú otvorené až po
uzavretí lehoty predkladania ponúk.
7) Ponuka:
Vo svojej ponuke predložte nasledovné doklady, dokumenty a vzorky:
P.č.
1.

Požiadavka na ponuku
Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo realizovať práce (napr. Výpis z
obchodného registra, Živnostenský list, Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do
zoznamu hospodárskych subjektov).
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Požadujeme predloženie ponuky písomne poštou v obálke označenej názvom zákazky a heslom
"NEOTVÁRAŤ" alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu v súlade s požiadavkami v tejto
výzve, pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
8) Vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť predložená písomne alebo elektronicky v PDF a podpísaná štatutárom. Ponuka musí
byť vyhotovená a predložená v písomnej alebo v elektronickej podobe vo formáte, ktorý zabezpečí
trvalé zachytenie jej obsahu.
Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v
elektronickej forme, ale v listinnej, sa predkladajú zoskenované alebo ako fotokópia.
9) Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
Ponuka bude predložená v elektronickej podobe na adrese email: tender@sstz.sk alebo listinne
(písomne) na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v článku 1 Identifikácia verejného
obstarávateľa.
Lehota na predkladanie ponuky: 26.11.2020
Ponuku nie je možné predložiť po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ preto
záujemcom odporúča, aby svoju ponuku zaslali v dostatočnom časovom predstihu.
Ponuka sa považuje za predloženú v predmetnom verejnom obstarávaní až po jej doručení v listinnej
podobe alebo po záväznom predložení ponuky (rozumej jej odoslaní). Uchádzačovi bude zaslaný email o doručení tejto ponuky verejnému obstarávateľovi.
10) Vyhodnocovanie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledujúceho kritéria:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Navrhovanú cenu je potrebné zaokrúhliť na 2 des. miest/-a. Ak uchádzač predloží cenu na viac ako
určený počet desatinných miest, bude jeho cena zaokrúhlená v zmysle všeobecných platných
pravidiel o zaokrúhľovaní (t.j. od číslice 5 - vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný
obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým uzatvorí zmluvný vzťah (doručí mu objednávku).
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, s
informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade
neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a
doručením ponuky.
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11) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v
prípade ak:
1. ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
2. nebude predložená ani jedna ponuka,
3. ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk,
4. ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,
5. predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s
finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia
podmienky účasti uvedené v bode 7 tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa
na predmet zákazky a obsah ponuky uvedené v tejto výzve.
Verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali
informáciu o výsledku. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky,
nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.

Prílohy:

1. Opis predmetu zákazky

Vypracoval : Mgr. Ivica Hatalová, 17.11.2020
Za opis predmetu zákazky zodpovedá: Jakub Cibula

Dátum: 19.11.2020

PhDr. Zdenko Kríž

predseda SSTZ - štatutárny zástupca
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Príloha č. 1

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup tovaru, notebookov – 16 ks pre potreby krajských
stolnotenisových zväzov – administratívna činnosť funkcionárov. A 4 ks pre potreby
reprezentačných trénerov, ktoré majú byť menšieho rozmeru a prenosnejšie. Ku všetkým
prenosným počítačom sa bude nakupovať príslušenstvo – myš a softvérový balík na
vytváranie dokumentov pre administratívne účely a taška. K notebookom pre krajských
funkcionárov bude zakúpená rovnako aj laserová tlačiareň – spolu 16ks. Tovar má byť
dodaný na miesto určené vo výzve.

Technická špecifikácia:
P.č

Názov

Parametre

Počet
kusov

1.

Notebook

Lenovo IdeaPad 5 15IIL05 alebo ekvivalent.

16

Uhlopriečka displeja 15,6", Typ displeja antireflexný,
Svietivosť displeja min. 220 nitov, Procesor min. 4
jadrá, Typ procesora Intel Core i5, Cache procesora
6MB, operačná pamäť min. 16GB, Typ úložiska SSD,
Kapacita úložiska min. 512GB, Klávesnica podsvietená
SK alebo CZ s numerickým blokom, Hmotnosť
notebooku max. 2,0 kg, Konektory min. 2x USB 3.0,
min. 1x USB typ C, HDMI alebo displayPort,
Prepojiteľnosť min. Bluetooth, Wifi, Operačný systém
Windows 10, Záruka min. 2 roky
2.

Notebook

Acer Swift 1 alebo ekvivalent
Uhlopriečka displeja 14", Typ displeja matný, Procesor
min. 4 jadrá, Typ procesora Intel Pentium Silver, Cache
procesora 4MB, operačná pamäť min. 8GB, Typ
úložiska SSD, Kapacita úložiska min. 256GB, Klávesnica
podsvietená SK/CZ, Hmotnosť notebooku max. 1,5kg,
Pripojiteľnosť min. Bluetooth, Wifi, Operačný systém
Windows 10, Záruka min. 2 roky

4
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3.

Taška na
notebook

Lenovo Simple Toploader 15,6" alebo ekvivalent

20

4.

Bezdrôtová
myš

Bezdrôtová optická myš s pripojením USB

20

5.

Tlačiareň

Laserová tlačiareň HP LaserJet Pro M102w alebo
ekvivalent

16

Farba tlače čiernobiela, Technológia tlače laserová,
Pripojenie wifi, usb, podporované formáty papiera A4,
rozlíšenie tlače min. 600 x 600 DPI
6.

Softvér

Kancelársky balíček Microsoft Office 2019 pre
domácnosti - trvalá, prenosná licencia (nie je nutná
krabicová verzia)

20

