
 
 
Názov projektu :  Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a 

služieb spoločnosti EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v 

Humennom 

Kód projektu v ITMS2014+ :  313031AUG6 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Spolufinancovaný fondom:  Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os:  11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

 
 

 

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“ alebo „ZoVO“)  
 

1. Verejný obstarávateľ/osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO: 

Názov: EponaCom, s.r.o. (osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO) 

Sídlo: Štefánikova 22, 066 01 Humenné 

IČO: 45420688 

DIČ: 2023005105 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing. Štefan Gačko                    

tel. č. kontaktnej osoby: + 421 944 337 242 

e-mail kontaktnej osoby: s.gacko@eponacom.sk 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.eponacom.sk 

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  

Osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/osoby podľa § 8 ods.1 ZoVO  

Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti 

EponaCom, s.r.o. v spolupráci so SOŠ polytechnickou v Humennom. 

 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce):  

Tovary. 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:  

Humenné. Projekt bude realizovaný v sídle žiadateľa, na adrese: Štefánikova 22, 066 01 

Humenné a v priestoroch Strednej odbornej školy polytechnickej Humenné, na adrese: 

Štefánikova 1550/20, Humenné. 

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 

podmienky): 

Kúpna zmluva/kúpne zmluvy (ďalej len „KZ“ alebo „zmluva“), ktorá/é bude/ú uzavretá/é 

s úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi s odkladacou podmienkou – zaslanie výzvy 

objednávateľa na dodanie predmetu zmluvy; v zmysle vzoru z prílohy č.4 tejto výzvy. 

Osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO upozorňuje uchádzačov na odkladaciu podmienku nadobudnutia 

účinnosti zmluvy: KZ nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, v rámci ktorej 

poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO 

(po doručení správy z kontroly prijímateľovi), alebo napr. v rámci ktorej prijímateľ súhlasil s 

výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil 

podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa MP CKO č. 5. 



 

V tejto etape verejného obstarávania uchádzači KZ nepredkladajú. Úspešný uchádzač bude 

vyzvaný na predloženie KZ v oznámení o výsledku pre príslušnú časť, resp. pre všetky časti. 

Lehota dodania jednotlivých častí, resp. všetkých častí predmetu zákazky: max. do 6 mesiacov. 

Platobné podmienky sú uvedené v prílohe č.4: Návrh Kúpnej zmluvy pre všetky časti. 

 

7. Opis predmetu zákazky: 

(z Podrobného rozpočtu Projektu – prílohy č.3 Zmluvy o NFP) 

 

Pol. č.1 Rozvádzač pre riadenie automatizácie:  

RIADIACI SERVER PRE AUTOMATIZÁCIU Bližšia špecifikácia pol. č.1 : Súčasťou 

riadiaceho servera musí: - softvér na konfiguráciu s grafickým rozhraním a možnosťou 

programovať pokročilé procesy automatizácie na základe zložených vstupných podmienok 

pre všetky zariadenia uvedené v projekte, - softvér pre PC, mobilný telefón alebo tablet s 

možnosťou vzdialeného pripojenia k serveru, určený na riadenie všetkých systémov 

uvedených v projekte; ROZŠIRUÚCI ČLEN PRE DIGITÁLNE VSTUPY (MIN 20 DI); 

ROZŠIRUÚCI ČLEN PRE RELÉ MIN 16 A (MINIMÁLNE 14 VÝSTUPOV); 

ROZŠIRUÚCI ČLEN PRE BEZDROTOVÚ KOMUNIKÁCIU; ROZŠIRUÚCI ČLEN PRE 

SÉRIOVÚ KOMUNIKÁCIU; ROZŠIRUÚCI ČLEN PRE KOMUNIKÁCIU PO ZBERNICI; 

MODBUS ROZŠIRUÚCI ČLEN; RS232 ROZŠIRUÚCI ČLEN; RS485 ROZŠIRUÚCI 

ČLEN; AI ROZŠIRUÚCI ČLEN; AO ROZŠIRUÚCI ČLEN; KNX ROZŠIRUÚCI ČLEN; 

DALI ROZŠIRUÚCI ČLEN; ROZV. Š.910 V.1950; DVERE Š.910 SKLO V.1950; 

PODSTAVEC Š910 V.100; INÉ PRÍSLUŠENSTVO; KANÁL PERFOROVANÝ 60X80 

PRE VNÚTORNÚ KABELÁŽ; KANÁL PERFOROVANÝ 40X80 PRE VNÚTORNÚ 

KABELÁŽ; DIN LIŠTA 2M; VYPÍNAČ 3P 40A; ISTIČ TX3 3P B20 10000A; ISTIČ TX3 

3P B16 10000A; ZVODIČ T1+T2 8KA 3+1 N; PRÚD.CHRÁNIČ TX3 ID 4P 40A 30MA 

AC; PRÚD.CHRÁNIČ TX3 ID 2P 40A 30MA AC; PRÚD.CHRÁNIČ DX3 1P+N B10 10kA 

30MA AC; PRÚD.CHRÁNIČ DX3 1P+N B16 10kA 30MA AC; STÝKAČ 25A CIEVKA 

230V; ISTIČ TX3 1P+ N B10 10000A; ISTIČ TX3 1P B16 10000A; ISTIČ TX3 1P B10 

10000A; ISTIČ TX3 1P B2 10000A; ISTIČ TX3 1P C6 10000A; ZASUVKA NA DIN 

2P+E10/16A; VLOŽKA DIŠTANČNÁ Š. 0,5M; ZDROJ 24V, 0,4 A; ZDROJ 24V, 1,3 A; 

ZDROJ 24V, 4,2 A; ZDROJ NAP. NESTABILIZOVANÝ 10VA 24VAC/DC; 3 FÁZOVÝ 

ELEKTROMER; 1 FÁZOVÝ ELEKTROMER; SVORKY,BOČNICE, MOSTÍKY, LIŠTY 

PODĽA POTREBY PRE KOMPLETIZÁCIU; KÁBEL H 07,05,03 - PREPOJOVACIE 

LANKOVÉ KÁBLE VO VNÚTRI ROZVÁDZAČA; INÝ SPOTREBNÝ MATERIÁL 

(NAPR. ZÁSUVKA NA PRIPOJENIE DO LAN).  

 

Pol. č.2 Centrálna jednotka vetracieho systému:  

CENTRÁLNA JEDNOTKA VETRACIEHO SYSTÉMU S REKUPERÁCIOU (BEZ 

ROZVODOV A MONTÁŽE), BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA:- AUTOMATICKÝ BY-PASS, - 

VÝKON MINIMÁLNE 500 M3/HOD, - PROTIPRÚDOVÝ VÝMENNÍK, - 

AUTOMATICKÁ PROTIMRAZOVÁ OCHRANA, - (VÝHREVNÁ ŠPIRÁLA NIE JE 

PODMIENKOU), - SAMOSTATNE RIADENÉ VENTILÁTORY, - MOTORY NA 

JEDNOSMERNÝ PRÚD, - MOŽNOSŤ POŽIŤ FILTER KATEGÓRIE G4, M5 ALEBO F7, 

- RIADIACA JEDNOTKA S OTVORENOU KONEKTIVITOU PRE AUTOMATIZÁCIU. 

 

Pol. č.3 Systém inteligentného vykurovania a chladenia:  

CHLADENIE, OHREV VODY: - INTEGROVANÉ OBEHOVÉ ČERPADLO, 

ELEKTROKOTOL, - PREPÍNANIE VYKUROVANIE/OHREV TEPLEJ VODY, - 

AKUMULAČNÝ ZÁSOBNÍK NA TÚV (MIN. 150L), - AKUMULAČNÁ NÁDOBA NA 

VYKUROVANIE, - EKVITERMICKÝ REGULÁTOR, - TEPELNÝ VÝKON MIN. 7 KW, - 

CHLADIACI VÝKON MIN 5 KW, - MENOVITÉ NAPÄTIE 230 V, - RIADENIE 

TEPELNÉHO ČERPADLA INTEGROVANÉ S AUTOMATIZÁCIOU; NEREZOVÝ 



ROZDEĽOVAČ 9 CESTNÝ; HLAVICA - ELEKTRICKY PLYNULE REGULOVANÁ, 

BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA: KAŽDÝ OKRUH MUSÍ BYŤ OSADENÝ ELEKTRICKY 

OVLÁDANOU HLAVICOU SO SERVOMOTOROM PRE PLYNULE REGULOVANIE 

TEPLOTY VODY V OKRUHU; EXTERNÉ TEPLOMERY PRE MERANIE TEPLOTY 

JEDNOTLIVÝVCH ZÓN; EXTERNÁ METEOSTANICA - MERANIE, TEPLOTY, 

VLHKOSTI, OSVITU.  

 

Pol. č.4 Rozvádzač pre osvetlenie:  

RIADIACI SERVER PRE AUTOMATIZÁCIU OSVETLENIA; ROZŠIRUÚCI ČLEN PRE 

BEZDROTOVÚ KOMUNIKÁCIU; ROZŠIRUÚCI ČLEN PRE KOMUNIKÁCIU PO 

ZBERNICI; DIMMER PRE 230 V VÝSTUPY (MIN 4 KANÁLY); RGBW 24V DIMMER S 

PRIPOJENÍM NA ZBERNICOVÝ SYSTÉM; ROZV. Š.910 V.1950; DVERE Š.910 SKLO 

V.1950; PODSTAVEC Š910 V.100; KANÁL PERFOROVANÝ 60X80 PRE VNÚTORNÚ 

KABELÁŽ; KANÁL PERFOROVANÝ 40X80 PRE VNÚTORNÚ KABELÁŽ; DIN LIŠTA 

2M; VYPÍNAČ 3P 40A; ISTIČ 3P B20 10000A; ISTIČ 3P B16 10000A; ZVODIČ T3 3+1 

N; PRÚD.CHRÁNIČ 4P 40A 30MA AC; PRÚD.CHRÁNIČ 2P 40A 30MA AC; ISTIČ 1P 

B16 10000A; ISTIČ 1P B10 10000A; ISTIČ 1P+ N C6 10000A; ZASUVKA NA DIN 

2P+E10/16A; VLOŽKA DIŠTANČNÁ Š. 0,5M; ZDROJ 24V, 0,4 A; ZDROJ 24V, 20A; 

SVORKY,BOČNICE, MOSTÍKY, LIŠTY PODĽA POTREBY PRE KOMPLETIZÁCIU; 

KÁBEL H 07,05,03 - PREPOJOVACIE LANKOVÉ KÁBLE VO VNÚTRI 

ROZVÁDZAČA; INÝ SPOTREBNÝ MATERIÁL (NAPR. ZÁSUVKA NA PRIPOJENIE 

DO LAN); DOKUMENTÁCIA - SCHÉMA ZAPOJENIA, VÝROBNÝ ŠTÍTOK; 

ZHOTOVENIE ROZVÁDZAĆA; INTELIGENTNÉ STROPNÉ LED SVETLO RGBW S 

INTEGROVANÝM SENZOROM POHYBU 24V; INTELIGENTNÉ ZÁVESNÉ RGBW 

SVETLO 24V; INTELIGENTNÉ PRÍLOŽNÉ LED SVETLÁ RGBW; INTELIGENTNÉ 

PRÍLOŽNÉ LED SVETLÁ WW; INTELIGENTNÉ ZAPUSTENÉ LED SVETlÁ RGBW; 

INTELIGENTNÉ ZAPUSTENÉ LED SVETlÁ WW.  

 

Pol. č.5 Výučba:  

DEMO NÁSTROJ NA ŠKOLACE ÚČELY, Bližšia špecifikácia: - 1 ks riadiaci server pre 

automatizáciu, - 1 ks rozširujúci člen pre bezdrôtovú komunikáciu, - 1 ks RGBW dimmer, - 1 

ks senzor pohybu, - 1 ks jednoduchý dotykový ovládací panel (alebo dotykové tlačidlo), - 1 ks 

RGBW LED pás, - 1 ks okenný kontakt (magnetický), - 1 x bezdrôtový router, - 1 x svorky na 

pripojenie; BEZDROTOVÉ PRIPOJENIE (Access point pre wifi 2,4 GHz); SWITCH 24-

PORT PoE; ROUTER 1xWAN, 1xLAN.  

 

Pol. č.6 Multimédia:  

SERVER PRE MULTIROOM, Bližšia špecifikácia: - 8 zón, - Integrovaný HDD 1TB, - 

Možnosť prehrávania cez AirPlay, - Podpora TuneIn a Spotify, - Možnosť integrácie so 

serverom pre automatizáciu (minimálne funkcie: budík, alarm, zvonček); ZOSILŇOVAČ 

PRE VIAC STEREO ZÓN, Bližšia špecifikácia: - Minimálne 8 stereo kanálov, - 16 x 80 W 

(4 Ω ) alebo 8 x 160 W (8 Ω), - Spotreba v režime „standby“ menej ako 1 W, - Možnosť 

automatického zapínania pomocou externého spúšťacieho AC / DC signálu; ZAPUSTNÝ 

PASÍVNY REPRODUKTOR, Bližšia špecifikácia: - Možnosť použit v mono alebo streo 

režime, - Možnosť inštalácie do zníženého stropu; AKTÍVNY REPRODUKTOR 

KOMPATIBYLNÝ SO SYSTÉMOM; INTELIGENTNÉ OVLÁDANIE CEZ IR.  

 

Pol. č.7 Tienenie:  

BEZDROTOVÝ ŽALÚZIOVÝ AKTOR, Bližšia špecifikácia: - Možnosť plnej integrácie s 

riadiacim serverom pre automatizáciu, - Konektor pre motor: STAS 3, STAK 3, - 

Automatické zisťovanie krajnej polohy; OVLÁDAČE PRE ŽALÚZIE NA STENU; 

OVLÁDAČE PRE ŽALÚZIE BEZDROTOVÉ; EXTERNÁ METEOSTANICA - 



MERANIE, TEPLOTY, VLHKOSTI, OSVITU- MERANIE, TEPLOTY, VLHKOSTI, 

OSVITU.  

 

Pol. č.8 Záložný zdroj:  

ZÁLOŽNÝ ZDROJ, BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA: VÝKON MIN 8 KW, HYBRIDNÝ 

SYSTÉM (MOŽNOSŤ NABÍJAŤ SLNEČNOU- FOTOVOLTAICKOU ENERGIOU 

ALEBO ZO SIETE) SIEŤ: 3X400/230V, ZÁLOHOVANIE MIN. 4 HODINY PRI 

MAXIMÁLNOM VÝKONE 4KW, TROJFÁZOVÝ HYBRIDNÝ MENIČ (2XMPP 

TRACKER,2 SAMOSTATNÉ VÝSTUPY, 1 VÝSTUP ZÁLOHOVANÝ), BATÉRIE S 

PREDLŽENOU ŽIVOTNOSŤOU 10 ROKOV, ZÁRUKA NA BATÉRIE MIN. 5 ROKOV, 

PREVEDENIE DO RACKU, BMS – MANAŽMENT SYSTÉM PRE RIADENÉ 

NABÍJANIE A VYBÍJANIE BATÉRIOVÝCH MODULOV, RIADIACA JEDNOTKA S 

OTVORENOU KONEKTIVITOU PRE AUTOMATIZÁCIU (KOMUNIKÁCIA RS485 

ALEBO ETHERNET).  

 

Pol. č.9 Alarm & prístup:  

SENZOR PRÍTOMNOSTI, Bližšia špecifikácia: musí mať možnosť pripojenia na riadiaci 

server po zbernici; SENZOR PRÍTOMNOSTI EXTERIEROVÝ, Bližšia špecifikácia: musí 

mať možnosť pripojenia na riadiaci server po zbernici; ZÁPLAVOVÝ SENZOR 

BEZDROTOVÝ, Bližšia špecifikácia: musí mať možnosť pripojenia na riadiaci server 

bezdrôtovo; OKNENNÝ SENZOR BEZDROTOVÝ, Bližšia špecifikácia: musí mať možnosť 

pripojenia na riadiaci server bezdrôtovo; OKENNÁ KĽUČKA BEZDROTOVA, Bližšia 

špecifikácia: musí mať možnosť pripojenia na riadiaci server bezdrôtovo; ALARMOVÁ 

SIRÉNA, Bližšia špecifikácia: musí mať možnosť pripojenia na riadiaci server bezdrôtovo; 

DETEKTOR DYMU BEZDROTOVÝ, Bližšia špecifikácia: musí mať možnosť pripojenia na 

riadiaci server bezdrôtovo; PRÍSTUPOVÁ KLÁVESNICA, Bližšia špecifikácia: - Možnosť 

zadávania kódov pre zapnutie a vypnutie alarmu, - Podpora NCF, - Možnosť inštalácie do 

exteriéru, - Možnosť pripojenia na riadiaci server po zbernici alebo bezdrôtovo; 

VIDEOVRÁTNIK S MOŽNOSŤOU VÝBERU KOMU ZAZVONIŤ, Bližšia špecifikácia: - 

Možnosť inštalácie do exteriéru (na stenu alebo pod omietku), - Pripojenie cez ethernet PoE, - 

Kamera zo širokým pozorovacím uhlom minimálne 100° horizontálne, 60° vertikálne; 

SLUŽBA, KTORÁ ZAVOLÁ V PRÍPADE ALARMU NA TELEFÓN CCA 10R.  

 

Pol. č.10 Fotovoltaický systém:  

FOTOVOLTAICKÝ PANEL (VÝKON 280 AŽ 330 WP); RIADIACA JEDNOTKA S 

OTVORENOU KONEKTIVITOU PRE AUTOMATIZÁCIU, BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA: 

CELKOVÝ VÝKON FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU 7-8 KWP, 10 ROČNÁ ZÁRUKA 

NA PANELY, ZÁRUKA VÝKONU: 10 ROKOV MINIMÁLNE 90% MENOVITÉHO 

VÝKONU, 25 ROKOV MINIMÁLNE 80% MENOVITÉHO VÝKONU, ÚČINNOSŤ 

PANELOV MINIMÁLNE 15%, VODOTESNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE PREPOJENIE 

PANELOV.  

 

Predmet zákazky delí na nasledovné časti: 

 

Časť 1:  

Rozvádzač pre riadenie automatizácie  

Rozvádzač pre osvetlenie  

 

Časť 2: 

Výučba  

Multimédia  

 

Časť 3: 



Tienenie  

 

Časť 4: 

Záložný zdroj  

 

Časť 5: 

Alarm & prístup 

 

Časť 6:  

Fotovoltaický systém  

 

Časť 7: 

Centrálna jednotka vetracieho systému  

 

Časť 8: 

Systém inteligentného vykurovania a chladenia  

 

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti je hlavne aj z nasledovných dôvodov: vytvorenie častí z 

logicky príbuzných tovarov, ktoré by mohol dodať aj špecializovaný hospodársky subjekt – 

záujemca, ktorý dodáva len niektoré z častí predmetu zákazky, t.j. umožniť záujemcom sa 

uchádzať aj o len niektorú z častí predmetu zákazky. Samozrejme, záujemcovia budú môcť 

predložiť ponuku aj na všetky časti. 

 

Podrobný opis jednotlivých tovarov viď prílohy:  

- č.1: Podrobný opis predmetu zákazky - Výkaz výmer - Rozpočet na ocenenie 

- č.2: Opis predmetu zákazky 

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

80520000-5 Školiace zariadenia 

80521000-2 Školiace programy 

31000000-6 Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie 

31600000-2 Elektrické zariadenia a prístroje 

31710000-6 Elektronické zariadenia 

31711000-3 Elektronický spotrebný materiál 

31711100-4 Elektronické komponenty 

31682200-2 Prístrojové panely, rozvádzače 

32540000-0 Rozvádzače 

34990000-3 Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné zariadenia 

35113300-2 Bezpečnostné zariadenia 

44622000-6 Systémy rekuperácie (obnovy) tepla 

44622100-7 Zariadenia na rekuperáciu (obnovu) tepla 

48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  

je vyššia ako finančný limit podľa § 8 ods. 1 písm. c) bod 1. ZoVO a zároveň je nižšia ako 

finančný limit podľa § 8 ods. 1 písm. b) bod 1. ZoVO ( 5 000,00 € bez DPH  PHZ  100 

000,00 € bez DPH) 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vo výške 90% 

celkových oprávnených výdavkov; z finančných prostriedkov objednávateľa vo výške 10% 

celkových oprávnených výdavkov.  



 

Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia – predmetu zmluvy bude daňový doklad – faktúra pre 

príslušnú časť.  

 

Dodávateľ/predávajúci bude mať právo na fakturáciu po celkovom dodaní tovaru, po vykonaní 

všetkých potrebných skúšok a následnom úspešnom odovzdávacom a preberacom konaní 

príslušnej (funkčnej) časti resp. všetkých častí.  

Minimálna lehota splatnosti faktúry sa stanovuje na 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

Preddavok, resp. záloha môže byť poskytnutá len v prípade, že uvedené umožní poskytovateľ 

dotácie, resp. nenávratného finančného príspevku k plynulému financovaniu projektu, ak je 

uvedené relevantné. 

Ďalšie záväzné podmienky financovania predmetu zmluvy sú predpísané v zmluvných 

podmienkach (príloha č.4 výzvy). 

 

11. Podmienky účasti: 

uchádzač čestne vyhlási, že: 

- spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO 

(je oprávnený dodávať tovar/tovary, ktorý/é zodpovedá/jú predmetu zákazky) v nadväznosti na 

§ 117 ods. 5 ZoVO,  

Pozn.: osoba podľa § 8 ods.1 ZoVO preverí vyššie uvedené (v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. 

o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 

systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)) z 

informačných systémov verejnej správy resp. z verejne dostupných registrov. 

- spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) ZoVO 

(nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu) v 

nadväznosti na § 117 ods. 5 ZoVO,  

- nie je mu známy dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO (ak konflikt záujmov 

podľa § 23 ZoVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami) v nadväznosti na § 117 ods. 

5 ZoVO. 

Pozn.: osoba podľa § 8 ods.1 ZoVO a splnomocnený zástupca pre verejné obstarávanie 

vyhlasujú, že doposiaľ nedošlo ku konfliktu záujmov podľa § 23 ZoVO. 

- spĺňa/splní podmienku v zmysle ZoVO týkajúcu sa povinnosti zápisu do registra partnerov 

verejného sektora (ak je relevantné), vrátene subdodávateľov (ak je relevantné) v nadväznosti 

na § 117 ods. 5 ZoVO. 

Pozn.: osoba podľa § 8 ods.1 ZoVO pred uzavretím zmluvy preverí vyššie uvedené povinnosti 

(v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 

záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon proti byrokracii)). 

 

Uchádzač/i je/sú tiež povinný/í prehlásiť, že jeho/ich ponúknutý tovar/tovary spĺňa/spĺňajú 

všetky požadované technické parametre, špecifikácie a vlastnosti. Úspešný 

uchádzač/uchádzači, ktorý/í bude/ú vyhodnotený/í ako prvý/í v poradí pre príslušnú časť resp. 

pre všetky časti bude/ú povinný/í na základe výzvy zaslanej osobou podľa § 8 ods. 1 ZoVO 

resp. splnomocnenou osobou pre verejné obstarávanie predložiť doklady preukazujúce splnenie 

všetkých technických parametrov, špecifikácií a technických vlastností jednotlivých položiek 

predmetu zákazky: napr. prospektový materiál, prospekt, katalóg, technický list a pod., ktorý 

musí obsahovať technickú špecifikáciu a technické vlastnosti.  

 

Vzor čestného vyhlásenia je prílohou č.3 tejto výzvy. 

 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  



kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom bez DPH v €, 

resp. konečná cena pre neplatcov DPH príslušnej časti = 100%.  

Na prvom mieste v príslušnej časti sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou bez DPH, 

resp. konečnou cenou pre neplatcov DPH. Poradie ostatných ponúk sa určí vzájomným 

porovnaním ponukových cien (vyššia cena – nižšie poradové miesto). 

 

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  14.01.2022 do: 09:00 hod. 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO 

nebude prihliadať. Takúto ponuku predloženú po lehote na predkladanie ponúk (v listinnej 

podobe) vráti verejný obstarávateľ uchádzačovi späť neotvorenú a nebude vyhodnocovaná. 

Otváranie ponúk: v sídle poverenej/splnomocnenej osoby pre VO INPRO POPRAD, s.r.o., 

Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad, dňa: 14.01.2022 o 09:15 hod. 

 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

Ponuku/ponuky doručiť poverenej/splnomocnenej osobe pre VO:  

- v elektronickej podobe (ako sken listinnej podoby ponuky) e-mailom na: 

zakazkyvo@zakazkyvo.onmicrosoft.com 

alebo  

- v listinnej podobe (poštou / doručovateľskou službou alebo osobne) na adresu: INPRO 

POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad. 

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky v listinnej podobe: Ing. Vladimír Margetaj, mobil: 

+421 903 785 720. 

 

spôsob označenia e-mailovej správy v prípade elektronickej podoby:  

- do predmetu správy dodávateľ uvedie: „EponaCom, s.r.o.“, ak je ponuka predložená na všetky 

časti. V prípade predloženia ponuky na časti, uchádzač uvedie do predmetu správy aj číselné 

označenie časti, na ktorú prekladá ponuku. 

spôsob označenia ponuky v prípade listinnej podoby:  

- v uzavretom obale s uvedením adresáta (splnomocneného zástupcu pre verejné obstarávanie); 

obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača; s označením „súťaž 

– NEOTVÁRAŤ“ a s heslom súťaže: „EponaCom, s.r.o.“, ak je ponuka predložená na všetky 

časti. V prípade predloženia ponuky na časti, uchádzač uvedie na obálku aj číselné označenie 

časti, na ktorú prekladá ponuku. 

možnosť, resp. nemožnosť predloženia variantného riešenia:  

- predložiť variantné riešenia sa neumožňuje - nie sú prípustné. 

možnosť, resp. nemožnosť delenia zákazky:  

- rozdelenie predmetu zákazky na časti sa umožňuje. Uchádzač môže predložiť ponuku na 

jednu, viacero alebo na všetky časti. 

 

15. Požadovaný obsah ponuky:  

▪ Čestné vyhlásenie uchádzača (vyplnená príloha č.3 tejto výzvy):  

uchádzač čestne vyhlási, že: 

- spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) 

ZoVO (je oprávnený dodávať tovar/tovary, ktorý/é zodpovedá/jú predmetu zákazky) v 

nadväznosti na § 117 ods. 5 ZoVO,  

- spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) 

ZoVO (nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu) v nadväznosti na § 117 ods. 5 ZoVO,  

- nie je mu známy dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO (ak konflikt 

záujmov podľa § 23 ZoVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami) v nadväznosti 

na § 117 ods. 5 ZoVO. 



- spĺňa/splní podmienku v zmysle ZoVO týkajúcu sa povinnosti zápisu do registra 

partnerov verejného sektora (ak je relevantné), vrátene subdodávateľov (ak je relevantné) 

v nadväznosti na § 117 ods. 5 ZoVO. 

- ponúknutý tovar/tovary spĺňa/spĺňajú všetky požadované technické parametre, 

špecifikácie a vlastnosti. Úspešný uchádzač/uchádzači, ktorý/í bude/ú vyhodnotený/í ako 

prvý/í v poradí pre príslušnú časť resp. pre všetky časti bude/ú povinný/í na základe výzvy 

zaslanej osobou podľa § 8 ods. 1 ZoVO resp. splnomocnenou osobou pre verejné 

obstarávanie predloží doklady preukazujúce splnenie všetkých technických parametrov, 

špecifikácií a technických vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky: napr. 

prospektový materiál, prospekt, katalóg, technický list a pod., ktorý musí obsahovať 

technickú špecifikáciu a technické vlastnosti. 

- súhlasí s návrhom KZ v zmysle vzoru z prílohy č.4 výzvy a v prípade úspešnosti vo 

verejnom obstarávaní uzavrie s osobou podľa § 8 ods. 1 ZoVO – 

objednávateľom/kupujúcim KZ pre príslušnú časť resp. na všetky časti. 

 

▪ Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (vyplnená príloha č.1 

tejto výzvy pre príslušnú časť alebo na všetky časti) - ponuková cena spolu bez DPH, 

resp. konečná cena pre neplatcu DPH. Vo Výkaze výmer - Rozpočte záujemca/uchádzač 

vyplní jednotkové ceny jednotlivých položiek cenou zaokrúhlenou na 2 desatinné miesta 

(napr. príkaz Round) a vždy cenou vyššou ako 0,00 €. Jednotkové ceny, ceny položiek, 

DPH a ceny celkom uviesť na 2 desatinné miesta.  

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou/montážou a úspešným 

odovzdaním objednávateľovi v zmysle bodu 7 tejto výzvy. Cena v požadovanom členení 

(bez DPH, sadzba a výška DPH a vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného Výkazu 

výmer - Rozpočtu.   

V prípade subjektu (uchádzača), ktorý nie je platiteľom DPH, resp. nie je platiteľom DPH 

registrovaným v SR postačuje uviesť ceny bez DPH s poznámkou (v identifikačných 

údajoch), že nie je platcom DPH a cena je konečná, t. j. do príslušných buniek Výkazu 

výmer – Rozpočtu v programe Excel „sadzba DPH v %“ uviesť hodnotu „0“. 

Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky - Výkaz výmer - Rozpočet 

(predmetné položky), resp. podklady pre realizáciu, odkazujú na konkrétneho výrobcu, 

výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak 

by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov 

prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými 

(porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.   

 

16. Vyhodnotenie ponúk: 

Platí pre všetky časti: 

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. S úspešným  

uchádzačom bude uzatvorená KZ. 



 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk). Uchádzači so sídlom mimo územia SR alebo 

ČR musia ponuku predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musí byť úradne preložená do 

štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v jej obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho 

jazyka. 

 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 

Prioritná os: 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP 

Investičná priorita: 3c) Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj 

produktov a služieb 

Špecifický cieľ: 11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja 

Schéma pomoci: Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných 

podnikov grantovou formou (schéma pomoci de minimis). 

 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 

21.12.2021 

 

 

 
 

S úctou         

 

 

   

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

Ing. Vladimír Margetaj 

konateľ a pover./splnom. osoba pre verejné 

obstarávanie 

 

Prílohy:  

- č.1: Podrobný opis predmetu zákazky - Výkaz výmer - Rozpočet na ocenenie 

- č.2: Opis predmetu zákazky 

- č.3: Čestné vyhlásenie uchádzača 

- č.4: Návrh Kúpnej zmluvy pre všetky časti 
 


