
  
 

                Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 
                Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
zákazka podľa § 117 ods.  zákon č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov organizácie:  Centrum vedecko-technických informácií SR 
Adresa organizácie:  Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava 
IČO:    00151882 
IČ DPH:    SK 2020798395 
 
Kontaktná osoba:  Ing. Miloš Hrabinský 
Kontaktná adresa:  Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava 
E-mail:     milos.hrabinsky@cvtisr.sk  
Telefón:   02/69253141 
 
2. Názov predmetu zákazky 
Zariadenie na plnenie plynu 
 
3. Druh zákazky  
Tovary 
 
4. Miesto dodania predmetu zákazky 
Budova Centra vedecko-technických informácií SR, ul, Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok 
 
5. Opis predmetu zákazky (podrobný opis v prílohe č.1 tejto výzvy) 
Prečerpávacia jednotka pre SF6, GPU-10, výkon 1,1 m3/h, 50 bara, 230V, 50 Hz. 
Zariadenie na plnenie plynu model GFU10, kompaktná veľkosť 
 
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
42921200-0 
 
7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky 
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť. 
 
8. Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH 
32.342 € 
 
9. Lehota dodania 
Do 11 týždňov od vystavenia objednávky 
 
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena v € s DPH za dodanie celého predmetu zákazky. Úspešná bude ponuka s najnižšou cenou. 
 
11. Podmienky účasti 
Uchádzač musí v ponuke preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e)  zákona o 
verejnom obstarávaní predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar/poskytovať služby/ uskutočňovať 
stavebné práce, ktorý je predmetom zákazky.  
 
12. Spôsob určenia ceny a platobné podmienky: 
1 Cenová ponuka musí byť konečná a zahŕňať všetky potrebné náklady a práce. 
2 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
3 Zálohy ani preddavky nebudú poskytované 
4 Faktúra bude uhradená na základe platnej zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 dní po prevzatí faktúry 

verejným obstarávateľom. 
 
13. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady 
 

 
a) Špecifikácia ponúkaného predmetu zákazky v súlade s bodom 5 tejto Výzvy;  
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b) Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria – príloha č.2 vo forme elektronického „skenu“ 
dokumentu (.PDF). 

 
 

14. Zmluva 
Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na dodanie tovaru  
 
15. Lehota a spôsob predkladania ponuky  
Ponuku je potrebné predložiť najneskôr dňa 23.9.2019 do 12:00 hod. 

A) v elektronickej podobe na  e - mailovú adresu: milos.hrabinsky@cvtisr.sk  
B) alebo v zalepenej obálke- doručenie poštou  na adresu uvedenú v bode 1.  tejto výzvy alebo osobne 

na tej istej adrese – podateľňa v pracovné dni od 9-14 h. 
 
Ak  sa ponuka predkladá v listinnej podobe. Ponuka  (doklady a iné dokumenty tvoriace doklady v ponuke)  

musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, tlačiarenským  výstupným zariadením 
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

 
Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený 

požadovanými údajmi: 
• adresa miesta predkladania ponúk, 
• názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto podnikania),  
• označenie: „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  – NEOTVÁRAŤ“, 
• označenie heslom verejného obstarávania: Zariadenie na plnenie plynu 
 
16. Doplňujúce informácie  
1 Po vyhodnotení prijatých ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia ponúk vo 

vzťahu k ním predloženej ponuke, prostredníctvom elektronickej správy na elektronickú  
e-mailovú adresu. 

 
2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku,  ak neobsahuje všetky podklady uvedené 

v bode 13 tejto výzvy, alebo ponuka je v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými 
v bode 5 tejto výzvy. 

 
3 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, obhliadkou a predložením ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 
 
 
V Bratislave  16.9.2019 
 
Vypracoval : Ing. Miloš Hrabinský 
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