
 
 

Obstarávateľ: Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava 
 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 
1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov:   Verejné prístavy, a.s. 
Sídlo:   Prístavná 10, 821 09 Bratislava 
Kontaktná osoba: Ing. Veronika Rožníková 
e-mail:   veronika.roznikova@vpas.sk 
tel. č.:   +421 911 741 264 
 
2. Názov predmetu zákazky: 
Nákup licencií Office 365 Enterprise E3. 

 
3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je nákup licencií Office 365 Enterprise E3 na obdobie jedného roka pre 30 
používateľov. 
 
Office 365 Enterprise E3 obsahuje tieto nástroje : 

 Word 

 Excel 

 PowerPoint 

 Outlook 
 OneNote 

 Publisher 

 SharePoint 

 OneDrive for Business 

 Skype for Business 

 Access 
 
Každý používateľ môže nainštalovať Office do 5 PC alebo Macov, 5 tabletov (s  Windowsom, Androidom 
a do iPadov) a 5 telefónov. 

 
IT infraštruktúra spoločnosti pozostáva z PC/NTB s nainštalovaným operačným systémom Microsoft 
Windows 10 a ako kancelársky balík sú používané rôzne verzie aplikácie Microsoft Office. Počítače sú 
zaradené v pracovnej skupine (workgroup) „VPAS“, Active Directory nasadené nie je a v tejto fáze nie je 
ani plánované implementovať. Na kolaboráciu sa využíva balík G Suite od spoločnosti Google, ktorý je 
potrebné nahradiť produktom Microsoft Office 365 Enterprise E3. 



 
Od dodávateľa sa predpokladá takýto rozsah prác: 

 Zabezpečiť školenie používateľov pre základy práce s Office 365 v rozsahu cca 2 hod pre 30 
používateľov. 

 Zaškoliť administrátora IT pre základy správy Office 365. 

4. Miesto dodania tovaru: 
Verejné prístavy, a.s., Prístavná 10, 821 09 Bratislava 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje:      7 092,00,- € bez DPH 

 
6. Rozdelenie predmetu zákazky: 
Obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 
 

7. Podmienky poskytovania súťažných podkladov: 
V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie Ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto 
neposkytujú. 

 
8. Spôsob predkladania Ponuky a spôsob určenia ceny 

 poštou 

 e-mailom 
 
Ponuku na zákazku s názvom „Nákup licencií Office 365 Enterprise E3“ podľa špecifikácie v bode 3. tejto 
výzvy záujemca doručí v listinnej podobe v uzatvorenej obálke. Obálka bude viditeľne označená 
identifikačnými údajmi Predkladateľa a popisom: “NEOTVÁRAŤ - PONUKA – Nákup licencií Office 365 
Enterprise E3“. 
V prípade, že Predkladateľ predloží Ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín 
doručenia Ponuky Objednávateľovi. 
V prípade osobného doručenia Predkladatelia odovzdajú Ponuku na 1. poschodí – sekretariát spoločnosti 
Verejné prístavy, a.s. 

 
● Návrh ceny bude spracovaný v prílohe č.1 (Návrh na plnenie kritérií) v EUR bez DPH a vrátane 

DPH spolu s podpisom štatutárneho zástupcu uchádzača a pečiatkou uchádzača. 
● Ak predkladateľ cenovej ponuky nie je platcom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom, 

pričom je povinný vo svojom návrhu ceny na túto skutočnosť upozorniť. 
● Akceptácia termínu splatnosti faktúr - 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu Obstarávateľa 

pričom za deň doručenia sa považuje dátum zaevidovania na sekretariáte Obstarávateľa, resp. 
dátum poštovej zásielky.  

● Predkladateľ nie je oprávnený fakturovať žiadnu službu, ktorá nebude obsiahnutá v Zmluve o 
poskytovaní komplexných služieb v oblasti verejného obstarávania. 

 
9. Obsah Ponuky 
Predložená ponuka musí obsahovať tieto doklady: 
● vyplnenú a osobou oprávnenou konať za predkladateľa podpísanú Cenovú ponuku – príloha č.1 (Návrh 

na plnenie kritérií). 
● Výpis z Obchodného registra, resp. živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace. 



● Návrh zmluvy podľa špecifikácie v bodoch 3. v slovenskom jazyku, v zmysle podmienok uvedených v 
tejto výzve a ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník. 

 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zaradiť do procesu vyhodnotenia cenových ponúk iba tie cenové ponuky, 
pri ktorých predkladateľ cenovej ponuky akceptuje všetky formálne, platobné a iné podmienky špecifikované 
obstarávateľom v tejto Výzve na predloženie ponuky. 
 

10. Platobné podmienky a spôsob fakturácie: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov na základe fakturácie bez zálohovej platby.  
Termín splatnosti faktúr sa stanovuje na 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu Objednávateľa pričom 
za deň doručenia sa považuje dátum zaevidovania na sekretariáte Objednávateľa, resp. dátum poštovej 
zásielky.  
 

11. Lehota na predkladanie ponúk 
Ponuku je potrebné predložiť v termíne do 03.07.2017 do 16:00 hod. 

 
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 najnižšia celková cena 
 
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane dopravy na miesto plnenia 
v EUR bez DPH. 
 

13. Spôsob vzniku záväzku:  

  zmluva 

  rámcová dohoda 

 
14. Vyhodnotenie cenových ponúk  

Vyhodnotenie cenových ponúk bude realizované do 10 pracovných dní od ukončenia termínu predkladania 
cenových ponúk v sídle Obstarávateľa. Komisia Obstarávateľa posúdi predložené cenové ponuky v zmysle 
požadovaných kritérií a rozhodne o víťazovi výberového konania.  
Výsledok výberového konania oznámi Obstarávateľ zúčastneným uchádzačom najneskôr do 10 
pracovných dní od termínu vyhodnotenia ponúk. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a ukončiť obstarávanie bez výberu.  
 
Spracoval: Ing. Veronika Rožníková 
 Manažér obstarávania 

 
V Bratislave dňa 23.06.2017 
 
 

 
 

Ing. Gabriel Szekeres      Mária Medveďová 
predseda predstavenstva      člen predstavenstva 
generálny riaditeľ       riaditeľ investičného úseku 
 v.r.        v.r. 



 

PRÍLOHA Č.1 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

Návrh na plnenie kritérií 

 
„Nákup licencií Office 365 Enterprise E3.“ 

 
 

 Navrhovaná cena 
v Eur bez DPH 

DPH v Eur 
Navrhovaná cena 

v Eur s DPH 

Celková cena za predmet zákazky podľa 
špecifikácie v bodoch 3.    

 
 

Pre všetky kritériá uvádzajte prosím kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta 
(zaokrúhľuje sa matematicky). 

 

 

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

 

 

 

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

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 
 


