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Výzva na predkladanie ponúk 

BIOMEDICÍNSKE CENTRUM 
Slovenská akadémia vied, v. v. i. 

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") 

1. Verejný obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava 
IČO: 500 738 69 

DIČ: 2120169865

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ing. Mgr. Tatiana Elanová 
tel. č. kontaktnej osoby: +421 2 59 302 472 
e-mail kontaktnej osoby: tatiana.elanova@savba.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.biomedcentrum.sav.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

,,IT pre rozvoj EVA v BTL Šarišské Michaľany".

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

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: Predmet
zákazky bude dodávaný na miesto Biotechnologické laboratóriá, detašované pracovisko BMC
SA V, v. v. i. v Šarišských Michaľanoch.

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

podmienky):

Kúpna zmluva / objednávka
Lehota dodania: 12 týždňov od zadania objednávky

7. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je obstaranie informačných technológií pre oblasť vedy a výskumu:

1. Diskové pole (2 ks): Procesor - min. štvorjadrový, 64 bit architektúra, Pamäť - min. 48
GB, Úložisko - min. 12 šachiet s možnosťou rozšírenia o ďalších 24 šachiet pomocou
rozširujúcich modulov, Externé porty - RJ-45 lGbE LAN port x min. 4, Port USB 3.0 x min.
2, Možnosť rozšírenia o 2 x 10 GbE LAN, Raid - O, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID Fl, Súborový
protokol - CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV, Virtualizácia - Vmware, Citrix, OpenStack,
Windows Server 2016, Sieťové protokoly - SMBl (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4,
NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDA V;
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2. Rozširujúca pamäť pre diskové pole o veľkosti min. 16 GB, kompatibilná so zariadením 
diskového poľa (2 ks);
3. Pevný disk (HDD) pre diskové pole (12 ks): Kapacita min. 10 TB, SATA 6GB/s, rýchlosť 
otáčok min. 7200, Vyrovnávacia pamäť min. 256 MB, kompatibilný so zariadením diskového 
poľa;
4. Záložný zdroj (UPS) (2 ks): Min. - 3000VA / 2700W, LCD, Vstup: 1 x IEC C20 - 
200/208/220/230/240 V, 50/60 Hz, Výstupné zásuvky: 8 x IEC C13, 1 x IEC C14,Možnosť 
rozšírenia o externú batériu;
5. Flexibilný notebook pre zabezpečenie sekvenčných analýz a manažment dát (4 ks): 
Procesor: min. S-jadrový, Operačná pamäť: min. 16 GB, SSD disk min. 1 TB, Klávesnica s 
numerickým blokom, Operačný systém: Windows 1 O a vyšší, Grafická karta NVIDIA s 
pamäťou min. 8 GB, USB-C, USB 3 konektory, webkamera. 

8. Spoločný slovník obstarávania:

30211500-6 Centrálne riadiace jednotky (CPU) alebo procesory 
30234000-8 Pamäťové médiá 
30233100-2 Počítačové pamäťové jednotky 
30213100-6 Prenosné počítače 
31154000-0 Zdroje nepretržitého/stáleho napájania 
30236000-2 Rôzne počítačové vybavenie 

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: (ak bude predpokladaná hodnota zákazky

a úspešný uchádzač určeným jedným úkonom, odporúča sa uviesť nasledovné: Predpokladaná hodnota zákazky
bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude
realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty
zákazky v zmysle§ 6 ods. l ZVO.)

Predpokladaná hodnota zákazky je 19 290,- EUR bez DPH. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

Predmet zákazky je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPIi") a úhrada sa uskutoční do
30 dní od dodania a prevzatia predmetného tovaru.

11. Podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktory nespÍňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa§ 40 ods. 6 písm. f) ZVO.

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

Najnižšia celková cena v EUR s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH to uvedie vo
svojej ponuke a uvedie cenu v EUR bez DPH.

13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 7.2.2022 do: 09:00 hod. 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 

Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava 4 t!\ 02 59302 472 

tatiana.elanova@savba.sk 50073869 

02 5477 4284 



BIOMEDICÍNSKE CENTRUM 
Slovenská akadémia vied, v. v. i. 

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:
Uchádzač doručí svoju ponuku  v zalepenej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ“ a názvom verejného
obstarávania „IT pre rozvoj EVA v BTL Šarišské Michaľany“ na adresu sídla verejného obstarávateľa.

15. Požadovaný obsah ponuky:
- Uchádzač uvedie vo svojej ponuke názov/značku tovaru a dokumenty preukazujúce splnenie
požiadaviek na predmet zákazky uvedených v časti Opise predmetu zákazky (bod 7. Výzvy).
Uchádzač splnenie požiadaviek na predmet zákazky zdokumentuje dostatočne podrobným
a názorným spôsobom, napríklad názvom s katalógovým číslom produktu a webovým linkom
s podrobnou špecifikáciou produktu, fotografiami, certifikátmi a podobne.
- Dotazník uchádzača s návrhom na plnenie kritéria (Príloha 1)
- Čestné vyhlásenie (Príloha 2)
- Doklad o oprávnení podnikať dodávať predmetný tovar
- Informačný formulár uchádzača (Príloha 3)
- Návrh zmluvy (Príloha 4).
16. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 
splnenia požiadaviek na príslušnú časť predmetu 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 pre príslušnú časť predmetu zákazky, 
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 spÍňal 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/mi bude uzatvorená Zmluva alebo mu bude zaslaná objednávka na príslušnú 
časť /ti predmetu zákazky. 

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)

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

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 25.1.2022

Ing. Mgr. Tatiana Elanová 

vedúca úseku verejného obstarávania 
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Prílohy: 

1/ Dotazník uchádzača s návrhom na plnenie kritéria (vyplní uchádzač) 
2/ Čestné vyhlásenie (vyplní uchádzač) 
3/ Informačný formulár uchádzača 
4/ Návrh zmluvy 

BIOMEDICÍNSKE CENTRUM 
Slovenská akadémia vied, v. v. i. 
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Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. Zákazka s nízkou hodnotou 

Príloha č. 1 

,,IT pre rozvoj EVA v BTL Šarišské Michaľany" 

DOTAZNÍK UCHÁDZAČA 
Návrh na plnenie kritérií 

Uchádzač (obchodné meno): * .............................................................................................................. . 

so sídlom (adresa): ................................................................................................................................ . 

štatutárny zástupca: ............................................................................................................................. . 

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

DIČ: ................................................. . 

IČ DPH: ............................................ . 

Tel: .................................................. . 

Mail: ................................................ . 

Qlsť predmetu zákazky 

Celková cena za predmet zákazky (v zmysle technickej špecifikácie) 

Spracoval:----------------

Dňa: 
----------

Schválil: 
--------------------

Dňa: 
----------

Upozornenie: 

Cena v EUR 
DPH 

Cena v EUR s 
bez DPH DPH 

Uchádzač v celkovej cene v EUR bez DPH predmetu zákazky zohľadní a započíta aj balné a náklady za 

dopravu, ktoré budú predmetom dodávky. 

************ 

• V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné uviesť obchodné meno kontaktného uchádzača, ktorého si spoločne určila skupina
uchádzačov. Ďalej je k návrhu na plnenie kritérií potrebné priložiť na samostatnom liste Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,

telefónne číslo každého uchádzača skupiny



Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. Zákazka s nízkou hodnotou 

Príloha č. 2 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

Uchádzač (obchodné meno): 

so sídlom (adresa): 

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

1. 

týmto čestne vyhlasuje, že v súvislosti s verejným obstarávaním na predmet zákazky „IT pre rozvoj 
EVA v BTL Šarišské Michaľany" vyhláseným verejným obstarávateľom Biomedicínske centrum 

SAV, v. v. i. dňa 25. 01. 2022

a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je

alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

znení (ďalej len „zainteresovaná osoba") akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu

nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,

b) neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo

alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu

so zadaním tejto zákazky,

c) 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,

d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné,

pravdivé a úplné informácie;

e) nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v

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

f) poskytujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v ponuke a ich zverejňovaním v

profile verejného obstarávateľa pre účely vyššie uvedeného verejného obstarávania v súlade so

zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov,

g) ako uchádzač sme sa dôkladne oboznámili s podmienkami účasti, s predmetom zákazky i so

súťažnou dokumentáciou a rešpektujeme všetky požiadavky, pokyny, lehoty, obchodné
podmienky a iné skutočnosti obsiahnuté v súťažnej dokumentácii a nemáme voči ním výhrady.

II. 

týmto vyhlasujem, že súhlasím so zmluvnými podmienkami určenými vo verejnom obstarávaní na 

citovaný predmet zákazky a nemám voči ním výhrady. 

V ............................................ dňa .................. . 

pečiatka, meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu 

alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača 
************ 

user
Zvýraznenie





Príloha č. 4 

Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Kupujúci: 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 

DIČ: 
V zastúpení: 
Bankové spojenie: 

IBAN: 

BIC: 

v platnom znení 

zmluvné strany: 

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i. 
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava 
so 073 869 
2120169865 
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., generálna riaditeľka 
Štátna pokladnica 

(ďalej len „Kupujúci" alebo „BMC SAV") 

a 

Predávajúci: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 

IČO: 
Registrácia: 
DIČ: 

IČ DPH: 
V zastúpení: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

BIC: 

(doplniť) 
(doplniť) 
(doplniť) 

(doplniť) 
(doplniť) 
(doplniť) 
(doplniť) 
(doplniť) 
(doplniť) 
(doplniť) 
(doplniť) 

(ďalej len „Predávajúci" a spolu s Kupujúcim aj ako „Zmluvné strany") 

uzatv á r a j ú

na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky „IT pre rozvoj EVA v BTL Šarišské 

Michaľany" a úspešnej ponuky Predávajúceho (ďalej len „Cenová ponuka Predávajúceho") túto kúpnu 
zmluvu (ďalej len „Zmluva") na dodanie informačných technológií pre oblasť vedy a výskumu (ďalej len 
,,Tovar" alebo „Predmet kúpy"). Cenová ponuka Predávajúceho tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 
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