
Mesto Rožňava 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  

 

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

 

Číslo :37/2015/Ka 

 

 

Názov zákazky : Antivírusový  program – predlženie licencie  

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

    Názov:   Mesto Rožňava 

    Sídlo:    Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava 

    IČO:   00328 758 

    Kontaktná osoba pre VO:  Mária Kardošová 

    e-mail: maria.kardosova@roznava.sk 

    Telefón:058/7773 256 

     Kontaktná osoba pre  veci technické : Jozef Kováč 

    e-mail: jozef.kovac@roznava.sk  

 

2. Typ zmluvy:  
     Kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka na dobu trvania záväzku 2 roky. 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  

    Mestský úrad  v Rožňave.   

 

4.Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Nákup  100 ks licencií  ESET Endpoint Protection Standard ,   na   2  roky. V cene   

bude započítaná aj zľava pre subjekty samosprávy.  

5. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  

    Hlavný slovník :  48761000-0 - Antivírusový softvérový balík 

                                                                                                                   

6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

    Nie.  

 

7. Variantné riešenie:  

    Nepovoľuje sa. 

 

8.Podmienky financovania:  

 Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet    zákazky sa bude 

financovať        

 formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  faktúr 30  kalendárnych   

 dní odo dňa jej doručenia.  

   Predpokladaná hodnota zákazky : 2 000, 0000 EUR bez DPH. 

 

9. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

    Najnižšia cena. 

 

10. Množstvo  alebo  rozsah  predmetu  zákazky: 
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Zákazka je na celý predmet zákazky na dobu 2 roky. Podrobné vymedzenie 

predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 tejto výzvy. 

11. Lehota na predkladanie cenových ponúk:  

     do  13.08.2015 do 10.00 hod. 

     Doručenie poštou na adresu :  Mestský  úrad,  Šafárikova  ul. č. 29,  048 01 Rožňava,     

     alebo  osobne na tú  istú adresu. Obálku označte : „Antivírový program“ . 

Neotvárať! 

    Cenové ponuky sa  predkladajú  v slovenskom jazyku (nevzťahuje sa na  český jazyk)    

    a v EUR. 

 

12. Kritérium na hodnotenie  ponúk: 

     Najnižšia cena za  celý balík predmetu obstarávania. 

 

13. Podmienky účasti : 

Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie: 

a) kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu na daný predmet 

zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) ak je záujemca zapísaný do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť „Potvrdenie 

o zapísaní do zoznamu podnikateľov“. 

c) Čestné  vyhlásenie, že  naňho  nebol  vyhlásený konkurz, nie  je   v likvidácii, ani 

nebolo  proti  nemu zastavené  konkurzné  konanie   pre   nedostatok   majetku  

alebo  zrušený  konkurz pre  nedostatok majetku. 
 

14. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 

      V tejto výzve  sú  uvedené  všetky  podklady  na  predloženie cenovej ponuky. Ďalšie  

      súťažné podklady sa preto neposkytujú. 

 

15. Splnenie podmienok účasti : 

      Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia  požadovaných    

      dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto výzvou . 

 

16. Obsah cenovej  ponuky: 

 Identifikačné údaje uchádzača, 

 Návrh  na  plnenie  kritéria   (Príloha  č. 2 tejto výzvy – ponuky  žiadame     

    predkladať  na  uvedenom  tlačive), 

 Doklady a dokumenty podľa bodu č. 13, 

 Kontakt  na zodpovedného zástupcu: meno, priezvisko, číslo  telefónu,  číslo faxu,  

    e-mail. 

Predkladané doklady musia byť zoradené v poradí, ako sú uvedené v tejto výzve, 

musia byť zviazané do jedného uceleného sumárneho materiálu, musia 

obsahovať  kompletný zoznam všetkých predkladaných dokladov, podpísaný 

štatutárom v súlade so zákonom a s touto výzvou. 

 

17. Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke 

      Navrhovaná  zmluvná  cena  musí  byť  stanovená  podľa  § 3 zákona  NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná 

zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Do ceny sa započítajú všetky náklady 

poskytovateľa služby spojených s touto zákazkou. 

      Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 

zmluvnú  cenu uvedie v zložení: 

      - navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

- výška  DPH, 



- navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.  

Na skutočnosť, že nie je platcom DPH  upozorní. 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :   

      Verejný  obstarávateľ   si    vyhradzuje   právo   neprijať   ani   jednu z  predložených  

      ponúk, ak  cenová  ponuka  nebude  vyhovovať   finančným  možnostiam   verejného   

      obstarávateľa.  Komunikácia medzi  verejným  obstarávateľom   a  uchádzačmi  bude 

      zabezpečované   písomne t. j.  e-mailom.  Verejný obstarávateľ  určil na komunikáciu  

      e - mailovú  adresu   verejneobstaravanie@roznava.sk . Cez  uvedenú  adresu   bude   

      prebiehať všetka  korešpondencia  medzi  verejným  obstarávateľom  a  uchádzačmi 

      ( žiadosti  o vysvetlenie  informácia  o  vyhodnotení  ponúk,... ).    

      Verejný    obstarávateľ  aj   uchádzač   odošle   na   e-mailovú   adresu    protistrany   

      potvrdenie  o  doručení  každej   e-mailovej   korešpondencie  ( správy ).  Potvrdenie   

      prostredníctvom  e-mailu  o  doručení  bude  považované  za  preukázanie doručenia.       

 

 
 

 

Rožňava 05.08.2015 
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Príloha č. 1 

 

 

 

Názov zákazky : Antivírusový  program – predlženie licencie  

 

 

STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY : 

 

Predmetom zákazky je zabezpečenie antivírusovej ochrany programom plne 

implementovateľným do celého informačného systému mesta Rožňava  t. j. 100 ks 

licencií počas 24 mesiacov antivírusového softvéru ESET Endpoint Protection Standard . 

Licencie pre pracovné stanice mestského úradu pre operačný systém stolových, 

prenosných počítačov a serverov ( Windows XP 7,8; Windows Server 2008, 2012 -32/64 

bit).  

 

          Mesto požaduje: 

 Softvér musí mať nastavené automatické aktualizácie zabezpečujúce aktuálnosť 

softvéru tak, aby svojou činnosťou nijako nespomaľoval činnosť zamestnancov na 

daných zariadeniach. Musí mať čo najnižší dopad na výkon zariadenia. 

 

 Licenčný súbor spolu s prihlasovacími údajmi dodávateľ zašle najneskôr do 7 dní 

od nadobudnutia účinnosti zmluvy na e-mailovú adresu, ktorá mu bude doručená 

zo strany objednávateľa bezodkladne po uzavretí zmluvy.   

 

 Cena za licenčnú službu  bude uvedené  v EURO bez DPH, DPH a s DPH v zmysle 

priloženej tabuľky. 

 

 Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk prieskumu trhu je celková cena. 

 

 Upozornenie:  

            Mesto  Rožňava  je  subjektom verejnej  správy, ktorým  je poskytovaná zľava z   

            cenníkových cien priamo spoločnosťou ESET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 

 

 

Cenová ponuka  
 

 

 
Názov zákazky :  Antivírusový  program – predlženie licencie  
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Prehlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie 
cenovej ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky. 
 
 

 
Obchodné meno uchádzača : ................................................................................................................. 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : ............................................................................................................. 
 
 
Tel. číslo: ...................................................... 
 
 
IČO : ............................................................ 
 
 
e-mail: ......................................................................................................... 
 
 
 
Dátum : ......................................................... 
 
           
 
              
 

              ........................................................................ 
              pečiatka,  meno a podpis uchádzača 
 
 
 
*)Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 
v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 

Názov programu Cena 
bez DPH 

v EUR 

DPH 
v EUR 

Cena 
s DPH v EUR 

Platca DPH 
áno/nie 

ESET Endpoint 

Protection Standard  

v počte 100 ks /na 2 

roky/ 

    


