
 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR 
 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
 

 
 
 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
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: 

Adresa: 

Krajina: 

IČO: 

Kontaktné miesto: 
  

Centrum vedecko-technických informácií 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

Slovenská republika 

00151882 

Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, 

811 04 Bratislava 

Kontakt: Mgr.Zuzana Čeplíková, PhDr.Daniela Birová    

Telefón:  02/69253134, 02/69253136                                 

  e-mail:    zuzana.ceplikova@cvtisr.sk, daniela.birova@cvtisr.sk 

 

 

 
 

Názov predmetu zákazky: 

Dodanie reklamných predmetov pre potreby národných a medzinárodných 

projektov 
 

Druh zákazky:    

                  

Tovary

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  22462000-6  Propagačný materiál 
 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 

zákazky. 

Hlavné miesto dodania tovaru:  Centrum vedecko-technických informácií, 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

NUTS kód: SK01 
 
 
 

Predpokladaná hodnota  zákazky:  19 900,- € bez DPH 
 

Opis predmetu zákazky: 

Dodanie reklamných predmetov pre potreby národných a medzinárodných projektov vrátane 

potlače a dopravy. Špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 
 

Lehota na predkladanie ponúk:  ..20.12.2013... do ..10.00  hod. 

 

Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu 

v lehote  na  predkladanie  ponúk.  Verejný  obstarávateľ  akceptuje  aj 

v listinnej forme. 

ponuky  predložené 

mailto:zuzana.ceplikova@cvtisr.sk


 
 
 

Podmienky  účasti: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 

1. Doklad   o oprávnení   poskytovať  službu   (živnostenské   oprávnenie   alebo   výpis   zo 

živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 

predpisov  alebo  výpis  z obchodného  registra)  alebo  potvrdenie  príslušného  orgánu, 

v ktorom  musí  byť  zapísaný  predmet  podnikania  oprávňujúci  uchádzača na  dodanie 

požadovaného predmetu zákazky. V prípade, že uchádzačom je občianske združenie, alebo 

nadácia,   uchádzač  predloží   potvrdenie  Ministerstva  vnútra   SR   o vedení   v registri 

a stanovy/zriaďovaciu listinu. 

2. Zoznam poskytnutých dodávok za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo obdobného 

charakteru ako predmet zákazky. Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie originálu 

alebo úradne overenej kópie vyššie uvedených dokladov. 
 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za predmet zákazky. 
 
 
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

(ERDF) v rámci operačného programu Výskum a vývoj, Programu cezhraničnej spolupráce 

Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013 a Operačného programu Stredná Európa. 

 

Názov projektu:  NITT SK,  NISPEZ,  Smart>Net,  FORT 

Kód ITMS Projektu:26220220095, 26240220043; 26220220001, 26240220001; 

Číslo zmluvy: OPVaV/NP/3/2010, OPVaV/NP/4/2010; OPVaV/NP/1/2008, OPVaV/NP/2/2008;  

číslo  projektu Smart>Net: N00129, číslo projektu FORT: 3CE325P1 

 

Podmienky  týkajúce  sa zmluvy: 

Výsledkom  verejného  obstarávania  bude  zmluva  na  kúpu tovaru – reklamných 
predmetov 
Doba trvania zákazky do 31.12.2014 

 
 
 
Dôvody na zrušenie použitého postupu  zadávania zákazky: 

Verejný  obstarávateľ   môže  zrušiť  použitý  postup  zadávania  zákazky  z nasledovných 
dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka 

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve 

na predkladanie ponúk, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
 
 
 
Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile verejného obstarávania na www.cvtisr.sk: 

16.12.2013  

 

 

 

 

http://www.cvtisr.sk:%2016.12.2013%20
http://www.cvtisr.sk:%2016.12.2013%20


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1 

 

 

Názov  Špecifikácia RP Typ potlače
NISPEZ                  NITT-SK                

medzinárodné 

projekty

Počet ks 

celkom

bez DPH     

za 1 ks

s DPH         

za 1 ks

Cena spolu 

bez DPH 

Cena spolu   

s DPH 

Blok A4 - čistý

papierový blok s počtom listov 

40+ s potlačou na každom liste s 

možnosťou trhania 

1. potlač odkaz na názov projektu NITT SK / al. NISPEZ

2. potlač odkaz na projekt NITT SK / al. NISPEZ

3. potlač odkaz na web projektu NITT SK / al. NISPEZ

4. potlač na znak EÚ s odkazom na EÚ a EFRR

5. potlač na logo OPVaV

6. potlač vyhlásenie: "Podporujeme výskumné aktivity na 

Slovesku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ" 0 450 0 450

Blok A5 - čistý

papierový blok s počtom listov 

40+ s potlačou na každom liste s 

možnosťou trhania 

1. potlač odkaz na názov projektu NITT SK / al. NISPEZ

2. potlač odkaz na projekt NITT SK / al. NISPEZ

3. potlač odkaz na web projektu NITT SK / al. NISPEZ

4. potlač na znak EÚ s odkazom na EÚ a EFRR

5. potlač na logo OPVaV

6. potlač vyhlásenie: "Podporujeme výskumné aktivity na 

Slovesku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

1 - 6: potač čierna 300 200 300 800

Zakladač 

reprezentačný

plast, farba tamvomodrá 

nepriesvitná, elegantné vzory, s 

gumičkou - elegantné zatváranie, 

hrúbka adekvátna kvalite, s 

potlačou (viď. podobné, resp. 

reprezentačné ako na obrázku)

1. potlač odkaz na názov projektu NITT SK / al. NISPEZ

2. potlač odkaz na projekt NITT SK / al. NISPEZ

3. potlač odkaz na web projektu NITT SK / al. NISPEZ

4. potlač na znak EÚ s odkazom na EÚ a EFRR

5. potlač na logo OPVaV

6. logo CVTI SR

7. potlač vyhlásenie: "Podporujeme výskumné aktivity na 

Slovesku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

1 - 7: potač čierna 150 500 150 800

Zakladač 

obyčajný

plast, matný transparentný, farba 

dymová, 3 chlopne s gumičkou, s 

potlačou

1. potlač odkaz na názov projektu NITT SK / al. NISPEZ

2. potlač odkaz na projekt NITT SK / al. NISPEZ

3. potlač odkaz na web projektu NITT SK / al. NISPEZ

4. potlač na znak EÚ s odkazom na EÚ a EFRR

5. potlač na logo OPVaV

6. logo CVTI SR

7. potlač vyhlásenie: "Podporujeme výskumné aktivity na 

Slovesku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

1 - 7: potač čierna 0 200 200 400

Samolepiace 

informačné lepky

obdĺžnik - rozmer cca 10*7,5cm, 

rôzne farby - decentné (nie 

krikľavé), počet lístkov 100+,  

potlač na každej strane

1. potlač odkaz na projekt NITT SK / al. NISPEZ

2. potlač odkaz na web projektu NITT SK / al. NISPEZ

3. potlač na znak EÚ s odkazom na EÚ a EFRR

4. potlač na logo OPVaV

1 - 4: potač čierna 300 600 400 1300

USB kľúč min. 4 

GB

exkluzívny vzhľad, malé rozmery, 

celokovový a veľmi odolný USB 

disk, žiadne pohyblivé časti, 

rozmer 40*12*5 (mm) tolerancia 

cca ± 10%, ani čiapočka, rýchlosť 

čítania min. 10MB/s, rýchlosť 

zápisu min. 5MB/s; s potlačou

1. potlač odkaz na projekt NITT SK / al. NISPEZ

2. potlač odkaz na web projektu NITT SK / al. NISPEZ

3. potlač na znak EÚ 

1 - 4: potač čierna al. strieborná 300 450 400 1150

Pero 

reprezentačné

pero z homogénneho materiálu -

kovové (nesmie byť postrek 

kovovej farby na podklade), 

reprezentatívne značkové pero 

(značka napr. Parker IM Metal, 

Parker Vector, Parker Jotter alebo 

podobné), guličkové, v 

reprezentatívnom obale, gravír na 

pero (na obal buď gravír alebo 

potlač)

1. gravír odkaz na projekt NITT SK / al. NISPEZ

2. gravír na znak EÚ 

100 50 100 250

pero obyčajné

guličkové pero s jemným 

gumeným úchytom, vysokolesklá 

nehrdzavejúca oceľ, nápĺň farby 

modrá, potlač

1. potlač odkaz na projekt NITT SK / al. NISPEZ

2. potlač na znak EÚ 

1 - 2: strieborná 300 1000 500 1800

diplomatka na 

zips

taška textilná so zipsom na 

dokumenty formátu A4, potlač

1. potlač odkaz na názov projektu NISPEZ

2. potlač odkaz na projekt NISPEZ

3. potlač odkaz na web projektu NISPEZ

4. potlač na znak EÚ s odkazom na EÚ a EFRR

5. potlač na logo OPVaV

6. logo CVTI SR

7. potlač vyhlásenie: "Podporujeme výskumné aktivity na 

Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

1 - 7: potač čierna/biela 150 150 300

SPOLU 0

NISPEZ + NITT SK 2013                                    

Reklamné predmety 
Počet ks Cena:                                                                           


