
Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova 2, 976 46 Valaská 

 

 

 

Výzva na poskytnutie informácií potrebných pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky  

a predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu. 

 

 
Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova 2, 976 46 Valaská, pre účely výpočtu a určenia 

predpokladanej hodnoty zákazky na predmet: „Servis a opravy kancelárskej techniky, PC, programov 

a dodávka komponentov výpočtovej a kancelárskej techniky“ uskutočňuje tento prieskum trhu, všetko 

v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov               

(ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní“)  s následným využitím doručených informácií pre výber 

dodávateľa postupom zadávania zákazky podľa § 1 ods. 14  zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Pre daný účel Vám Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova 2, 976 46 Valaská (ďalej len „verejný 

obstarávateľ“) zasiela podklady pre výpočet a určenie predpokladanej hodnoty predmetnej zákazky 

a následne podľa určenia predpokladanej hodnoty zákazky zabezpečí proces výberu dodávateľa predmetu 

zákazky.  

 

Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia predložených informácií potrebných pre určenie predpokladanej 

hodnoty zákazky doručených podľa tejto výzvy – prieskumu trhu, ktorý sa v prvom rade uskutočňuje pre 

účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty predmetnej zákazky, že predpokladaná hodnota zákazky 

daného predmetu zodpovedá finančnému limitu nižšiemu ako 5 000.- EUR, verejný obstarávateľ využije 

získané informácie poskytnuté v rámci tohto prieskum trhu  pre uskutočnenie postupu zadávania zákazky 

podľa  §1 ods. 14  zákona o verejnom obstarávaní. 

Pre výber zmluvného partnera na dodanie a poskytnutie  predmetu zákazky  vyhodnotí predložené 

informácie - cenové ponuky predložené uchádzačmi. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:        Centrum pre deti a rodiny Valaská 

Adresa:        Chalupkova 2, 976 46 Valaská 

IČO:        00610461 

Kontaktná osoba:        Andrea Kazárová 

Telefón:                       048 /6176953 

Elektronická pošta:      ekonom.Valaska@ded.gov.sk 

Internetová adresa:      www.detskydomovvalaska.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky 

Servis a opravy kancelárskej techniky, PC, programov a dodávka komponentov výpočtovej 

a kancelárskej techniky.  

 

3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

Zabezpečenie kompletného servisu, opráv a dodávka komponentov pre potreby Centra pre deti 

a rodiny Valaská v špecifikácii zariadení podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

zadania. 

 

4. Druh zákazky 

             Zákazka na dodanie služby 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

 

 

 

mailto:ekonom.Valaska@ded.gov.sk
http://www.detskydomovvalaska.sk/


Hlavný predmet zákazky 

50320000-4 Opravy a údržba osobných počítačov 

50312600-1 Údržba a opravy zariadení informačných technológii 

Doplnkový predmet zákazky 

50324000-2 Podporné služby pre osobné počítače 

30000000-9 Kancelárske a počítačové stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku    

a softwarových balíkov. 

 

5.   Predpokladaná hodnota zákazky:  

Hodnota bude určená na základe výsledkov poskytnutých informácií pre určenie 

predpokladanej hodnoty zákazky - na základe prieskumu trhu.  

 

6.   Rozdelenie predmetu zákazky na časti/ variantné riešenie/ekvivalent 

   Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie cenovej ponuky na časti. Cenovú ponuku požaduje 

            predložiť na celý predmet zákazky. 

   Možnosť predloženia variantných riešení 

   Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou cenovej ponuky  

            bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk. 

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky a plnenia  je: 

Miestom dodania predmetu zákazky je kmeňová budova Centra pre deti a rodiny Valaská, 

Chalupkova 2, Valaská a  prevádzky centra na ulici Horná č. 41, MPČĽ č. 18, Fraňa Kráľa č. 4 

v Brezne a na ulici Krížno č. 27 v Čiernom Balogu. 

 

8. Obchodné podmienky financovania predmetu zákazky/stanovenie ceny celkom za predmet 

zákazky 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného  obstarávateľa realizovaného  formou 

bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej faktúry po dodaní a prevzatí  predmetu 

zákazky. 

Faktúra je splatná v lehote najneskôr do 30 dní od jej doručenia, pokiaľ bude mať doručená faktúra 

náležitosti tohto dokladu. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.  

 

9. Kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk, spôsob ich uplatnenia 

Podľa § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zvolil pre 

vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena za 1 hodinu 

poskytovania služby vrátane DPH, čiže cena za 1 hodinu zákazky vrátane DPH (jediné kritérium). 

Cena za hodinu výkonu musí zahŕňať náklady spojené s predmetom zákazky vrátane dodávky, 

vyskladnenia, montáže, spustenia do prevádzky s poučením určených zamestnancov centra. 

Ponuku uchádzača s najnižšou cenou vrátane DPH, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. 

V prípade, že viacerí uchádzači predložia rovnakú cenovú ponuku, za výhodnejšiu ponuku sa bude 

považovať cenová ponuka toho uchádzača, ktorý ponúkne skorší nástup na výkon služby podľa 

požiadaviek verejného obstarávateľa.  

Fakturácia za servis a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky sa bude realizovať len za skutočne 

strávený čas počas vykonávania služby.  

Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie servisu: 

- do 3 hodín na výpočtovú techniku umiestnenú v kanceláriách administratívy v kmeňovej 

budove centra, Chalupkova 2, 976 46 Valaská 

- do 24 hodín na výpočtovú techniku umiestnenú v prevádzkach centra (byt Brezno Fraňa Kráľa 

č. 4, byt Brezno MPČĽ č. 18, dom Brezno Horná č. 41 a dom Čierny Balog Krížno č. 27) 

 

 

 

 



 

 

10. Lehota na predloženie informácií pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky a 

cenovej ponuky 

Vašu cenovú ponuku Vás žiadame doručiť najneskôr do  27.04.2020 do 10:00 hod. v štruktúre 

podľa prílohy č. 1 poštou/osobne na adresu: Centrum pre deti a rodiny Valaská, Chalupkova č. 2, 

976 46 Valaská, alebo mailom na ekonom.Valaska@ded.gov.sk  

 

11.       Ďalšie informácie: 

Z postupu verejného obstarávania - predmetného prieskumu trhu, zabezpečovaného formou  výzvy 

na predkladanie  cenových ponúk  pre oslovené subjekty a predkladateľov cenovej ponuky (ďalej 

aj ako „uchádzač“)  nevyplývajú na základe predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na 

vystavenie objednávky na plnenie predmetu zákazky, oprávnenia spojené s revíznymi postupmi 

podľa zákona o verejnom obstarávaní ani právo na úhradu nákladov spojených s jej predložením. 

 

  

Za ochotu a spoluprácu Vám vopred ďakujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Kazárová                                                                                    MUDr. Gabriela Pôbišová 

Osoba poverená VO                                                                                       riaditeľka centra 
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Príloha č. 1 
Informácia pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky –  

návrh ceny návrh na plnenie kritéria 
 

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  :  „ Najnižšia cena za 1 hodinu výkonu poskytovania služby 
vrátane DPH „ 

 
Vyhodnocovaný bude návrh na plnenie kritéria  - návrh ceny na  predmet zákazky -  „Servis a opravy 
kancelárskej techniky, PC, programov a dodávka komponentov výpočtovej a kancelárskej techniky“ ako 
najnižšej ceny za 1 hodinu výkonu poskytovania služby vrátane DPH. 
 

Údaje hospodárskeho subjektu – uchádzača  : 
 

Obchodný názov:  
 

Sídlo:  
 

IČO:  
 

DIČ:  
 

Platca DPH: áno/nie* 

Kontaktná osoba:  
 

Telefón:  
 

e-mail:  
 

*oslovený subjekt – hospodársky subjekt  uvedie, či       je / nie je platcom DPH 

 
 Hospodársky subjekt vyhlasuje, že   je / nie je platcom DPH * 
*nehodiace preškrtnite 

                                          Návrh na plnenie kritéria – cena celkom za predmet zákazky 
 

p.č. služba/výkon 
cena v Eur                 
bez DPH 

cena v Eur                       
s DPH 

1. 
oprava PC, hardware, monitoru, klávesnice, myši                       
za hodinu výkonu     

2. 
oprava tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírok vrátane 
nastavenia   za hodinu výkonu     

3. dopravné náklady za 1 km     

4. 
servis PC, tlačiarní a multifunkčných zariadení                                   
za hodinu výkonu     

cena v Eur za zákazku    (riadok 1+2+3+4)     

 
V ............................ dňa, .............................................. 
 

 

Za uchádzača:                                                              Podpis oprávnenej osoby uchádzača:......................                     



 

Príloha č. 2 

Špecifikácia zariadení 

 

 

kancelárie administratívy CDR Valaská 

 
multifunkčné zariadenia (tlač, sken, kopírka) 

HP Color Laser Jet PRO MFP M180n 

HP Color Laser Jet PRO MFP M177fw 

HP Laser Jet PRO MFP M125nw 

HP Laser Jet PRO MFP M130fw 

 
tlačiareň color 

CANON i-sensys LBP 7010C 

 
tlačiareň 

CANON i-sensys MF-3010 

CANON F166500 

HP Laser Jet P2035 

HP Laser Jet MFP M28-M31 

HP Laser Jet PRO M28a 

 
kopírka 

HP Laser Jet PRO MFP M130a 

 
osobný počítač: 10 ks 

notebook: 6 ks 

klávesnica: 11 ks 

myš: 16 ks 

 
VS-1, prevádzka byt Brezno, MPČĽ č. 18 

osobný počítač: 1ks 

klávesnica: 1 ks 

myš: 1 ks 

tlačiareň: CANON i-sensys LBP 6030w, 1 ks 

multifunkčné zariadenie: CANON MG 2550, 1 ks 

 
VS-2, prevádzka deti ZŤP, Chalupkova 2, Valaská 

osobný počítač: 1ks 

klávesnica: 1 ks 

myš: 1 ks 

tlačiareň: HP Jet PRO M12a, 1 ks 

 



VS-3, prevádzka deti z duš.poruch., Chalupkova 2, Valaská 

osobný počítač: 1ks 

klávesnica: 1 ks 

myš: 1 ks 

tlačiareň: HP laser Jet PRO M102a, 1 ks 

 
VS-4, prevádzka byt Brezno, MPČĽ č. 18 

osobný počítač: 1ks 

klávesnica: 1 ks 

myš: 1 ks 

tlačiareň: HP laser Jet PRO M102a, 1 ks 

multifunkčné zariadenie: CANON MG 5150, 1 ks 

 
VS-5, prevádzka byt Brezno, Fraňa Kráľa č. 4 

osobný počítač: 2 ks 

klávesnica: 2 ks 

myš: 2 ks 

tlačiareň: CANON i-sensys MF3010, 1 ks 

 
VS-6, prevádzka dom Čierny  Balog, Krížno č. 27 

osobný počítač: 2 ks 

notebook: 1 ks 

klávesnica: 2 ks 

myš: 2 ks 

tlačiareň: HP 1010, 1 ks 

multifunkčné zariadenie: CANON FC 120, 1 ks 
 

 
 


