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Centrum vedecko-technických informácií 

Slovenskej republiky 

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) 

 

 
 
        
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie:    Centrum vedecko-technických informácií SR 

 Sídlo organizácie: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava  

 Zastúpený: Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

 IČO: 151 882 

 DIČ: 2020798395 

 IČ DPH: SK2020798395 

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

 Číslo účtu: 7000064268/8180 

 Kontaktná osoba: Ing. Adriana Shearman, CSc. 

 Telefón: 02/ 69 253 133    

 e – mail:   adriana.shearman@cvtisr.sk    

  

2. Názov predmetu zákazky: 

Poskytnutie neobmedzeného ročného prístupu (neexkluzívnej licencie) do elektronických 

svetových patentových databáz a databáz priemyselného vlastníctva na vyhľadávanie 

a následné analytické spracovanie vyhľadaných údajov pomocou špecializovaných 

softvérových analytických nástrojov uchádzača pre päť pracovníkov CVTI SR za účelom 

poskytovania služieb súvisiacich s transferom technológií akademickým, vedeckým 

a výskumným pracoviskám v rámci implementácie národného projektu ”Národná 

infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ 

 

3. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je zabezpečiť piatim odborným pracovníkom CVTI SR na obdobie 

jedného roka neobmedzený elektronický prístup s možnosťou vyhľadávania vo 

svetových patentových databázach a databázach priemyselného vlastníctva a následného 

analytického spracovania vyhľadaných údajov pomocou špecializovaných softvérových 

nástrojov poskytnutých uchádzačom o zákazku.  

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. 
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5. Druh zákazky:  služby 

Kategória služby číslo: 27  

Klasifikácia podľa CPV:  98390000-3 

 

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Prístupy do elektronických patentových informačných zdrojov pre päť odborných 

pracovníkov CVTI SR  na obdobie jedného kalendárneho roka. 

Predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy: 

Predpokladaná hodnota zákazky je 7 000,- EUR bez DPH. 

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

NIE 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: 

ÁNO 

 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: Obdobie trvania zmluvy na 

jeden kalendárny rok odo dňa podpisu zmluvy zmluvnými stranami 

 

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

v ktorých sa uvádzajú: 
Predmet zákazky bude financovaný zo ŠF EU, Operačný program Výskum a vývoj, 

Národný projekt: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - 

NITT SK. 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom 25. 10. 2013 o 15:00 hod. 

 

12. Adresa a spôsob predloženia ponuky 

elektronicky na e-mail: adriana.shearman@cvtisr.sk 

Ponuky môžu byť predložené v slovenskom alebo anglickom jazyku. 

 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (musí obsahovať náklady na 

celý predmet zákazky, viď bod 3 a 6 (vrátane dopravných nákladov). Úspešným 

uchádzačom bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky v EUR 

s DPH. 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie celkovú cenu predmetu zákazky. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH upozorní na to v ponuke označením „nie som 

platcom DPH“. 
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