
  

 
 
 
 
 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk pre nie bežne dostupné zákazky 

(zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:               Centrum vedecko-technických informácií SR 

Adresa:               Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava 

IČO:               00151882        

Kontaktná osoba:               Ing. Milan Hamala 

Telefón:              +421 2 69 253 158 

Elektronická pošta:              milan.hamala@cvtisr.sk 

Internetová adresa:              www.cvtisr.sk  

 

Verejný obstarávateľ bude prijímateľom nenávratného finančného príspevku pre národný 

projekt z Operačného programu výskum a inovácie  

Názov projektu         Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja 

kód ITMS         zatiaľ nepridelený,  

 

2. Druh zákazky 

Zákazka na poskytovanie služieb. Ide o zadávanú zákazku obstarávanú postupom 

zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

3. Názov zákazky: 

Vypracovanie architektonickej štúdie využitia objektov č.66 a č.67 v areáli bývalých 

kasární na Martinskom vrchu pod Zoborom v Nitre pre zámer vybudovania a prevádzky 

„Centra vedy“.   

 

4. Opis predmetu zákazky: 

Kompletný opis predmetu zákazky je možné stiahnuť na adrese: 

https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/9127a781-c60e-430e-b4b7-83710ada5a04 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky 

 CVTI SR Bratislava. 

 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

      Áno/Nie 

 

7.  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

71200000-0 Architektonické služby 
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http://www.cvtisr.sk/
https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/9127a781-c60e-430e-b4b7-83710ada5a04


  

 
 
 
 
 

 

71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby 

 

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky:  22 700,00 €  bez DPH. 

 

9. Možnosť predloženia variantných riešení: 

       Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 

 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 

  Trvanie celej zmluvy v mesiacoch: 9 týždňov od podpisu zmluvy 

                   

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových  prostriedkov EFRR. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

Lehota splatnosti faktúry vystavenej zhotoviteľom je 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Vzhľadom k tomu, že predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov 

EFRR, dlhšia lehota splatnosti faktúry môže byť dojednaná medzi zmluvnými stranami v 

súlade s § 340b ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení. 

 

12. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky: 

- §32 - § 36 zákona o verejnom obstarávaní 

  Oprávnenie na poskytovanie uvedenej služby ( orsr, živn. reg) – posiela sa 

elektronická kópia (sken)  spolu s cenovou ponukou spracovanou vo forme a rozsahu 

podľa bodu 14. 

 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Do 17.8.2017, čas: do 10,00hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava, prípadne  

elektronicky na e-mail: vo@cvtisr.sk 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Spôsob určenia ceny. Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk 

zadávanej zákazky  podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.:  

Cena s DPH celkom takto ( vzor cenovej ponuky): 

mailto:vo@cvtisr.sk


  

 
 
 
 
 

 

Cenová ponuka: 

 

Uchádzač:  

 

Názov spoločnosti: 

Adresa sídla: 

Meno konateľa: 

 

Predmet plnenia Cena v € bez DPH Výška DPH v € 

Cena celkom v € s DPH 

(konečná cena – 

kritérium hodnotenia) 

 

Architektonická štúdia 
   

 

Dátum: 

Miesto: 

Podpis uchádzača (v súlade s konaním spoločnosti podľa obchodného registra):  

 

 

V Bratislave dňa   3.8.2017. 

 

                                                                                           v.r. 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:       ---------------------------------- 

                                                                                  Ing. Milan Hamala 

 

 

 

                                                                                             v.r. 

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

                                                                               prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.     

                                                                                     generálny riaditeľ    

                                                                                          

                                                                                          

 


