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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov  
(ďalej len „zákon“) s názvom predmetu:  

 

 
Nákup notebookov s príslušenstvom  

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 

Zastúpený: Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., predsedníčka úradu   

Sídlo: Žellova 2, 829 24 Bratislava 25 

Kontaktná osoba za úrad: Mgr. Barbora Glembová 

E-mail: barbora.glembova@udzs-sk.sk   

Tel.: 02/208 56 247 

 

1. Opis predmetu zákazky: 
Nákup 15ks notebookov vrátane dokovacích staníc a tašiek. 

2.  Požiadavky verejného obstarávateľa: 
Notebook bez numerickej klávesnice s uhlopriečkou 14“ 
 Procesor, operačný systém a pamäť 
 Predinštalovaný operačný systém na disku: v najvyššej verzii, umožňujúci prácu 

v doméne, 64-bitová architektúra 
 Procesor: s výkonom min. 16 250 bodov podľa Passmark, základná frekvencia min. 

2,3GHz, min. 16MB cache, min. 6 jadier 
 Čipová sada: Čipset je integrovaný s procesorom 
 Pamäť: 8 GB DDR4 3200 MHz SDRAM (1x 8 GB) 
 Pamäťové sloty: 2 SODIMM 
 Maximálna pamäť: Možnosť zvýšenia na min. 64 GB 
 Pevné disky a mechaniky 
 Pevný disk: min. 512 GB NVMe 
 Optická jednotka: nepožadujeme 
 Grafické / Audio funkcie 
 Grafická karta: integrovaná na doske, bez vlastnej pamäte 
 Uhlopriečka displeja: max. 35,6 cm (14,0") 
 Rozlíšenie: min. 1 920 x 1 080 px 
 Svietivosť: min. 400 Nit 
 Typ monitora: IPS displej, LED podsvietenie, Full HD rozlíšenie, UWVA, AntiGlare 
      100% sRGB (NTSC 72%) 
 Zvuk: 2 reproduktory, Integrovaný mikrofón 
 Kamera: Webová kamera HD 720p IR 
 Polohovacie zariadenie: Touchpad 
Konektivita: 
 Technológie bezdrôtového pripojenia: WiFi 6 (dual band), podpora ac (2x2), 

Bluetooth 5.0 
 Rozširujúce sloty: Čítačka kariet Smart Card 
 Porty a konektory: 2x USB-C (s podporou dokovania, grafického prenosu a 

nabíjania), 2x USB 3.1, 1x HDMI 2.0, 1x kombinovaný port pre slúchadlá/mikrofón,  
Ďalšie informácie 
 Klávesnica: Podsvietená klávesnica odolná voči poliatiu bez numerickej časti 
 Typ napájania: Sieťový adaptér 65 W USB-C 
 Typ batérie: 3-článková lítiovo-iónová batéria (53 Wh), výdrž batérie min. 15 hodín 
 Hmotnosť výrobku: max 1,4 kg 

https://www.hpobchod.sk/product.asp?ccode=notebook&sid=Intel-Core-i5
https://www.hpobchod.sk/product.asp?ccode=notebook&sid=RAM8GB
https://www.hpobchod.sk/product.asp?ccode=notebook&sid=14.0palcov
https://www.hpobchod.sk/product.asp?ccode=notebook&sid=1920x1080
https://www.hpobchod.sk/product.asp?ccode=notebook&sid=AntiGlare
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 Materiál: Celokovové šasi 
 Integrovaná čítačka pamäťových kariet Smart Card 
 Záruka: min. 36 mesiacov 
Dokovacia stanica: 
 Plná kompatibilita s dodávanými notebookmi 
 Prepojenie s notebookom: prostredníctvom USB Typ – C, dĺžka kábla min. 1 m 
 Možnosť pripojenia viacerých monitorov až do 4K rozlíšenia 
 Rozmery: max. 122,5 x 122,5 x 4,8 cm 
Porty:  
 2x USB-C (1x len prenos dát a napájanie externých zariadení do min. 15 W, 1x pre 

pripojenie k notebooku) 
 4x USB 3.0 
 2x DisplayPort 1.4 
 1x HDMI 2.0 
 1x kombinovaný konektor slúchadlá/mikrofón 
 1x RJ-45 (Gigabit LAN) 
 Súčasťou balenia: napájací adaptér dokovacej stanice 
 Záruka: min. 12 mesiacov 
Taška na notebook: 
 Taška na dodávaný notebook, od rovnakého výrobcu ako výrobca notebooku 
 Zapísanie na zips, dve rukoväte a ramenný popruh 

3. Miesto dodania tovaru: 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava  

4. Lehota dodania tovaru: 
Jednorazové plnenie na základe objednávky do 30 kalendárnych dní odo dňa 
potvrdenia prijatia objednávky dodávateľom. 

5. 
Predpokladaná hodnota zákazky: 18 182,85 EUR bez DPH 

6. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie: 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

7. Hlavný kód CPV:  
30213100-6 Prenosné počítače 

8. Druh zákazky: 
Tovar 

9. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
Jednorazové plnenie na základe objednávky. 

10. Komunikácia: 
Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne,  
prostredníctvom e-mailu. Verejný obstarávateľ určuje adresu na e-mailovú komunikáciu: 
barbora.glembova@udzs-sk.sk. 

11. Spôsob určenia ceny: 
Cena za dodanie tovaru musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru 
a poskytovaním služieb. 
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu 
uvedie v zložení: 
- navrhovaná cena v EUR bez DPH, 
- navrhovaná cena v EUR s DPH. 
Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke („nie som platiteľ 
DPH“). 
Uchádzač ďalej vyplní Prílohu č. 1 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 



ZsNH –Nákup notebookov s príslušenstvom 

 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.  

13. Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka ponúk sa nepožaduje. 
Elektronická aukcia sa nepoužije.  

14. Financovanie predmetu zákazky:  
Vlastné zdroje. 

15. Splnenie podmienok účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie: Uchádzač musí disponovať s oprávnením dodávať predmetný tovar 
(napr. podľa výpisu obchodného registra, živnostenského registra a pod.) Verejný 
obstarávateľ si túto skutočnosť preverí z verejne dostupných databáz.  
Ďalej uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona. Na 
preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona uchádzač doloží 
Čestné vyhlásenie o skutočnosti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta 
podnikania, alebo obvyklého pobytu. 

16. Obsah ponuky: 
- Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ,  
  IČ DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s   
  uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá. 
- Uchádzač ocení a predloží Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 1 
- Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa  
   Prílohy č. 2 
- Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 3 
- Vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 4 

17. Miesto predloženia/ doručenia ponuky:  
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25, alebo 
e-mail: barbora.glembova@udzs-sk.sk   
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Barbora Glembová 

18. Lehota na predloženie ponuky: 
10.12.2021 čas: 11:00 hod. 

19. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 
Dátum: 20.02.2022 

20. Podmienky na otváranie ponúk: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na otváraní ponúk. 

21. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ e-mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia 
ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku  
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 
Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj 
identifikáciu úspešného uchádzača.  

22. Zrušenie verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak 
- žiadny uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 
- nebola doručená žiadna ponuka, 
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným verejným  
  obstarávateľom. 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie, ak navrhované ceny 
v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. 
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23. Doplňujúce informácie: 
  - Obhliadka predmetu zákazky sa nepožaduje. 
- Uchádzač predkladá ponuku e-mailom, poštou, kuriérom alebo osobne. Ponuka sa  
  predkladá v štátnom jazyku. 
  V prípade doručenia ponuky e-mailom: uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi 
  cenovú ponuku a ďalšie doklady a dokumenty v písomnej podobe, podpísané  
  štatutárnym zástupcom, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, a s  
  odtlačkom pečiatky, oskenované a doručené v lehote na predkladanie ponúk ako  
  príloha/y mailu vo formáte pdf. Verejný obstarávateľ doporučuje uvedenú prílohu/y           
  zaheslovať a sprístupniť zaslané súbory (napr. zaslaním mailu s prístupovým heslom  
  súboru alebo súborov) presne v termíne a v čase určenom na  predkladanie ponúk. 
  V prípade doručenia ponuky poštou, kuriérom alebo osobne: uchádzač predkladá  
  verejnému obstarávateľovi cenovú ponuku a ďalšie doklady a dokumenty v listinnej       
  podobe, originály podpísané štatutárnym zástupcom, resp. osobou splnomocnenou na  
  konanie za uchádzača, a s odtlačkom pečiatky, doručené v lehote na predkladanie  
  ponúk. Ponuka bude vložená do obálky, na obálke bude uvedená adresa uchádzača,  
adresa verejného obstarávateľa a heslo: „Nákup notebookov s príslušenstvom“. 

- Verejný obstarávateľ zadá úspešnému uchádzačovi objednávku. 
Úspešný uchádzač musí byť zaregistrovaný v Registri partnerov verejného sektora 
v prípade, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
právnych predpisov, v opačnom prípade predkladá Čestné vyhlásenie, že nespĺňa 
povinnosť registrácie v Registri partnerov verejného sektora. 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 
Príloha č. 3 -  Súhlas so spracovaním osobných údajov 
Príloha č. 4 – Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
 
 
V Bratislave dňa 02.12.2021      
                                                                                 Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL.M., v. r.  
                        ........................................................................... 
                                                                                                      predsedníčka úradu   
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       Príloha č. 1 
Doporučený vzor   

   

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

DOPORUČENÝ VZOR: 

„Nákup notebookov s príslušenstvom“ 

 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:. ..................................................................................... 

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

Zastúpený: .................................................................................................................................................. 

IČO:  ................................ 

Tel, Fax, e-mail ……………….....................…………………………………………………………………….. 

Adresa internetovej stránky uchádzača: .................................................................................................... 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena za 1 ks notebooku v EUR bez 
DPH/s DPH 

 

........................................ EUR bez DPH 

 

........................................ EUR s DPH 

 

Cena za 1 ks dokovacej stanice 
v EUR bez DPH/s DPH 

 

......................................... EUR bez DPH 

 

......................................... EUR s DPH 

 

Cena za 1 ks tašky na dodávaný 
notebook v EUR bez DPH/s DPH 

 

 

........................................ EUR bez DPH 

 

........................................ EUR s DPH 
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V .......................................................... dňa: .............................. 
 
 
                                                                                                    .......................................................... 
                   Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                                      štatutárneho zástupcu uchádzača 
 

 

Cena za 15 ks notebookov v EUR 
bez DPH/s DPH 

 

........................................ EUR bez DPH 

 

........................................ EUR s DPH 

Cena za 15 ks dokovacích staníc 
v EUR bez DPH/s DPH 

 

........................................ EUR bez DPH 

 

........................................ EUR s DPH 

 

Cena za 15 ks tašiek na dodávané 
notebooky v EUR bez DPH/s DPH 

 

........................................ EUR bez DPH 

 

........................................ EUR s DPH 

 

Celková cena za predmet zákazky 
v EUR bez DPH  

 

............................................  EUR 

 

Hodnota 20% DPH v EUR 

 

...........................................  EUR 

 

Celková cena za predmet zákazky 
v EUR s DPH 

 

 

...........................................  EUR 

Celková cena za predmet zákazky 
v EUR v prípade, ak hospodársky 
subjekt nie je platiteľom DPH 

 

...........................................  EUR 
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Príloha č. 2 
Doporučený vzor   

  

  
 
Žellova 2 
829 24 Bratislava 25  
Slovenská republika 

 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
 
Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s nízkou hodnotou s názvom predmetu:  
„Nákup notebookov s príslušenstvom“, nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 
 
 
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača: ............................................................................... 
 
Názov spoločnosti: ..................................................................................................................................... 
 
Miesto podnikania: ...................................................................................................................................... 
 
IČO: ................................ 
 
 
 
 
V .......................................................... dňa: .............................. 
 
 
 
 
 
                                                                                           .......................................................... 
                                Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                              štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Príloha č. 3   
Doporučený vzor 

  

  
 
Žellova 2 
829 24 Bratislava 25  
Slovenská republika 

 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
 
 
 
Ja, .................................................................................... ako štatutárny zástupca záujemcu/ uchádzača 
........................................................................................................................................ IČO: ...................  
 
V zákazke s nízkou hodnotou s názvom predmetu: „Nákup notebookov s príslušenstvom“, týmto 
dávam Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v postavení verejného obstarávateľa súhlas so 
spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 

 
 
 
V .......................................................... dňa: .............................. 
 
 
 
 
 
                                                                                       .......................................................... 
                                Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                              štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Príloha č. 4  
Doporučený vzor   

  

  
 
Žellova 2 
829 24 Bratislava 25  
Slovenská republika 

 
 

VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV 
 

 
(……………..obchodné meno, sídlo, IČO uchádzača), zastúpený (...................meno a priezvisko 
osoby/osôb oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača) ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v 
zákazke s nízkou hodnotou s názvom predmetu: „Nákup notebookov s príslušenstvom“, týmto čestne 
vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:  
• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je, alebo 
by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná 
osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom 
obstarávaní,  
• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo 
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu, ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto 
verejným obstarávaním,  
• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za 
konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 
verejného obstarávania,  
• poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné 
informácie.  
 
 
 
 
V .......................................................... dňa: .............................. 
 
 
 
 
 
                                                                                           .......................................................... 
                                Odtlačok pečiatky podpis  
                                                                                              štatutárneho zástupcu uchádzača 
  


