
 

Centrum vedecko-technických informácií 

Slovenskej republiky 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
 

 Strana 1 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  
Úradný názov a sídlo:  Centrum vedecko-technických informácií  

Adresa:    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava  

Krajina:    Slovenská republika  

IČO:     00151882  

Kontaktné miesto:   Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, 

811 04 Bratislava  

Kontaktná osoba:   Ing. Jana Kováčová  

Telefón:    02/69 253 162  

e-mail:    jana.kovacova@cvtisr.sk 

 

Názov predmetu zákazky:   
Poskytovanie služieb verejného obstarávania a elektronického verejného obstarávania na 

predmet zákazky „Balík nástrojov umožňujúcich pokročilé spracovanie biologických údajov“, 

jedná sa o zadávanie nadlimitnej zákazky. 

 

Druh zákazky:    

Služby 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):   
Hlavný predmet: 79419000-4  

Doplňujúce predmety: 79418000-7 

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:   

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s požiadavkami uvedenými vo výzve. V prípade, 

že cenová ponuka bude predložená v rozpore s požiadavkami, taká ponuka bude zo súťaže 

vylúčená. 

 

NUTS kód:       

SK01 

 

Miesto dodania predmetu zákazky: 
Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:    

<10.000,- € bez DPH na celú dobu trvania zmluvy 

 

Opis predmetu zákazky:   
Predmetom zákazky je komplexná činnosť vo verejnom obstarávaní (v zmysle Zákona o 

verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v platnom znení) s cieľom efektívneho riadenia procesu 

verejného obstarávania tak, aby podľa požiadaviek verejného obstarávateľa prinášali úsporu 
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nákladov pri nákupe požadovaných komodít. Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie 

poradenských a konzultačných služieb v procese verejného obstarávania súvisiacich s:  

- analýzou a prípravou verejného obstarávania a vypracovaním povinnej dokumentácie pre 

verejné obstarávanie v jednotlivých postupoch verejného obstarávania,  

- odporúčaním použitia optimálneho postupu verejného obstarávania pre konkrétny 

predmet verejného obstarávania, vrátane realizácie takéhoto postupu, ako aj posúdením 

súladu realizovaných postupov s platnou legislatívou,  

- vykonávaním administratívnych prác v oblasti verejného obstarávania,  

- určovaním požiadaviek na predmet zákazky, podmienok účasti, návrhu obchodných 

podmienok 

- realizáciou verejného obstarávania v systéme EVO, vrátane realizácie elektronickej 

aukcie.  

Poradenské a konzultačné služby budú poskytované v závislosti od potrieb verejného 

obstarávateľa vo forme: 

- konzultácií, analýz, stanovísk, posudkov, resp. poskytovaní odborných rád a konzultácií k 

jednotlivým úkonom verejného obstarávateľa vrátane vypracovania dokumentov 

súvisiacich so zadávaním zákazky, 

- v prípade potreby bezodkladné denné osobné konzultácie s určenými zodpovednými 

zamestnancami verejného obstarávateľa,  

- účasti na hodnotiacom procese, v komisii/-ách, odborných skupinách a rokovaniach o 

rozhodujúcich skutočnostiach v oblasti verejného obstarávania,  

- komplexného poradenstva a riadenia procesu verejného obstarávania,  

- priamej podpory (technickej asistencie) pri práci so systémom EVO t.j. vykonávania 

konkrétnych úkonov v systéme EVO v mene a za účasti CVTI, 

- ostatné služby požadované verejným obstarávateľom pre potreby realizácie zadávania 

zákazky. 

 

Obmedzenie pre úspešného uchádzača v rámci tohto zadávania zákazky, resp. osobu blízku 

tomuto uchádzačovi v zmysle § 116 zákona c. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (t.j. príbuzný 

v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa 

pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá 

d vodne pociťovala ako vlastnú ujmu); štatutárny orgán, člena štatutárneho orgánu, člena 

dozorného orgánu alebo iného orgánu tohto uchádzača, ktorým je právnická osoba; spoločník 

alebo člen právnickej osoby, ktorá je týmto uchádzačom alebo tichý spoločník tohto 

uchádzača; zamestnanca tohto uchádzača, resp. zamestnanca člena záujmového združenia 

podnikateľov: nie je možná účasť takto definovanej osoby ako záujemcu/uchádzača v postupe 

zadávania zákazky na vyššie uvedený predmet zákazky vyhlásenom verejným obstarávateľom 

z d vodu zamedzenia konfliktu záujmov. 

 

Typ zmluvy:  

Zmluva na poskytovanie služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1993 Zb. Obchodný 

zákonník v platnom znení 

 

Lehota na predkladanie ponúk:    

do 15. 11. 2013 do 13.00 hod.  

 

Spôsob doručenia cenovej ponuky:    
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elektronickou formou na adresu: jana.kovacova@cvtisr.sk,  

poštou alebo osobne na adresu: CVTI SR, Lamačská 8/A, 811 04 Bratislava 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:   

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť postup podľa ust. § 100 ods. 7 písm. c) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 

 

Spôsob určenia ceny: 

Celková cena za predmet zákazky bude stanovená v mene EUR, v súlade so zákonom 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 si musí započítať do celkovej ceny predmetu zákazky všetky náklady spojené 

s poskytovaním predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú 

úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu 

zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe 

jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu stanoví bez DPH 

a uvedie, že nie je platiteľom DPH. 

Uchádzač vyplní svoju ponuku do tabuľky uvedenej nižšie. 

 

Návrh na plnenie kritérií: „Poskytovanie služieb verejného obstarávania a elektronického 

verejného obstarávania“ 

 

 

Predmet zákazky 

 

„Poskytovanie služieb verejného 

obstarávania a elektronického verejného 

obstarávania“ 

 

Názov a adresa uchádzača  

Platca DPH 
ÁNO / NIE 

(Nevhodné sa prečiarkne) 

Cena za požadovaný predmet 

zákazky   

 EUR bez DPH 

DPH 

EUR s DPH 

 

Podmienky účasti uchádzača:   
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Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti 

vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona preukazujúce, že je oprávnený 

poskytovať službu vo vzťahu k  predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku. 

 

 

Termín realizácie predmetu zákazky:   

12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy alebo do doby nevyhnutnej pre ukončenie zadávania 

zákazky, ktorá je predmetom poskytovania služieb, podľa toho, ktorá udalosť nastane nesk r. 

 

Podmienky financovania:  

Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky na základe predloženej faktúry poskytovateľa. 

Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 

Platnosť zmluvy: 

Zmluva na poskytovanie služieb sa uzatvára na dobu určitú, a to do doby nevyhnutnej pre 

ukončenie zadávania zákazky, ktorá je predmetom poskytovania služieb a nadobúda platnosť 

dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky. 

 

Otváranie ponúk:  

Bez prítomnosti uchádzačov. 

 

Uplynutie  lehoty viazanosti: 16.12.2013 
 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných d vodov: 

- návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší ako je stanovený finančný limit pre zákazku 

s nízkou hodnotou v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- nebude predložená žiadna ponuka, 

- žiadny uchádzač nesplní podmienky účasti, 

- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 11.11.2013 


