
 
             D E T S K É     M E S T E Č K O        

                        Na dolinách  27           911 05    TRENČÍN  –  ZLATOVCE 

________________________________________________________________ 

Výzva na predkladanie ponúk 

(zadávanie zákazky podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov:    Detské mestečko  

 Sídlo:   Na dolinách 27, 911 05 Trenčín - Zlatovce 

 IČO :   00350061 

 DIČ :   2021324349  

  Zastúpený:  Mgr. Žaneta Janišová, riaditeľ Detského mestečka 

  Kontaktná osoba: Ing. Mokrá Beáta 

Telefón:  032/6572301 

Elektronická pošta: detskemestecko@stonline.sk, ekonom.zlatovce@ded.gov.sk 

 

2. Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby s názvom: „Servisné služby v oblasti IT“ 

 

3. Opis predmetu zákazky: Predmetom činnosti je zabezpečenie servisu výpočtovej techniky, 

jednotlivých komponentov PC, údržba počítačovej siete (internet a intranet) a údržba 

programového vybavenia, ktoré sú v správe Detského mestečka.  

(v používaní je cca 50 počítačových zostáv s príslušenstvom, z toho cca 20 v sieti, 9 ks 

notebookov,  záložné zdroje,  modem ) 

 

Služby zahŕňajú predovšetkým:  

- Inštalácie/reinštalácie operačných systémov a ostatných softwarov na počítačoch 

Detského mestečka 

- Antivírusová ochrana 

- Čistenie počítačov od nebezpečného SW (spyware, maleware a pod.) 

- Pozáručný servis PC techniky a jednotlivých komponentov/odstraňovanie hardwarových 

porúch 

- Inštalácia a konfigurácia vstupno – výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.) 

- Legalizácia SW licencií 

- Profylaktika 

- Poradenstvo a konzultačná činnosť 

- Upgrade PC 

- Zvýšenie výkonu počítača 

- Správa počítačovej siete – internet a intranet 

- Zálohovanie dát a OS / archivácia 

- Obnova dát  

- Vyhotovovanie odborných posudkov technického stavu PC a jednotlivých komponentov 

 

Služby budú poskytované podľa potrieb obstarávateľa na základe zadaných 

objednávok za poplatok podľa zaslanej cenovej ponuky.   

 

4. Lehota a miesto plnenia: Lehota plnenia – zmluva bude uzatvorená na 3 roky od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytovaní servisných služieb, alebo do vyčerpania 

finančného limitu 2 500,-- Eur bez DPH -  podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  

Miesto plnenia - Detské mestečko, Na dolinách 27, Trenčín,  

 

5. CPV/kategória 

50312000-5 , 50312600-1 / kat. 7  
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6. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):  2 500,-- € 

 

7. Cena a spôsob určenia ceny: 

- cena za predmet zákazky (za jednu servisnú hodinu) musí zahŕňať všetky náklady spojené 

s predmetom zákazky (poskytovanie služieb podľa rozsahu v zmysle bodu 3 - zahŕňa 

diagnostiku, opravu, náklady na dopravu, v prípade potreby vypracovanie odborného  posudku 

o nerentabilnosti opravy a pod.)  

- do ceny za servisnú hodinu nie je zahrnutá hodnota vymenených náhradných dielov 

a spotrebného materiálu. Tieto budú predmetom samostatnej objednávky a musia byť dopredu 

odsúhlasené objednávateľom. Objednávka náhradných dielov nie je viazaná na dodávateľa 

predmetu tejto zákazky. 

- Obstarávateľ neprepláca náklady na dopravu pri prevzatí a dovoze zariadenia z a do sídla   

obstarávateľa. 

 

- cenu žiadame stanoviť v štruktúre:  

 

1. 

Výška hodinovej 

sadzby EUR bez 

DPH 

Sadzba 

a výška 

DPH 

Cena s DPH 

Poplatok za služby – hodinová 

sadzba 

   

 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v ponuke. 

 

8. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

- Cenovú ponuku podľa  bodu 7, podrobný opis predmetu zákazky,  

- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v premete zákazky 

 

9. Ponuku predložte v lehote do: 5.5.2016 do 12,00 hod. 
 Poštou/osobne na adresu: Detské mestečko  

     Mgr. Žaneta Janišová 

     Na dolinách 27 

     911 05 Trenčín - Zlatovce 

alebo 

Mailom na adresu:  detskemestecko@stonline.sk, alebo ekonom.zlatovce@ded.gov.sk 

Výzva na predloženie cenovej ponuky bude zverejnená na stránke: www.upsvar.sk 

 

10. Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. 

Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk 

zadávanej zákazky. 

 

11. V prípade záujmu vidieť reálny stav techniky a siete je možné vykonať obhliadku v Detskom 

mestečku dňa  2.5.2016  v čase od 8,00 do 14,00 hod po dohode s kontaktnou osobou. - tel. č. 

0905404282.   

12.        Detské mestečko ako verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude vystavená objednávka úspešnému 

uchádzačovi 

- neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je výška 

finančných   prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup  

zrušený.  

- nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám 

verejného obstarávateľa.        

Trenčín, 26.4.2016 

               Mgr. Žaneta Janišová  

     riaditeľ Detského mestečka                         
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