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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) 

 

 

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. Silvester Sališ 

Telefón:   02/ 69253 109 

e-mail:    silvester.salis@cvtisr.sk 

 

 

Názov predmetu zákazky: 

„Poskytovanie odborného poradenstva formou konzultácií pri implementácii interných 

smerníc a pri vypracovaní návrhov vybraných zmlúv používaných v procese transferu 

technológií pri rozvoji a štandardizácii služieb špecializovaných pracovísk transferu 

technológií v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu 

transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ 

 

 

Druh zákazky:    Služby   

 

Kategória služby číslo:   27 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 98390000-3 

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: NIE 

Hlavné miesto poskytovateľa služieb: Centrum vedecko-technických informácií, 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

NUTS kód:      SK01 

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  5000,- eur bez DPH 
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Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie realizácie odborného poradenstva formou konzultácií pri 

implementácii interných smerníc a vybraných zmlúv používaných v procese transferu 

technológií pre zabezpečenie rozvoja a štandardizácie služieb špecializovaných pracovísk 

transferu technológií.  

 

Lehota na predkladanie ponúk:  23.8.2013 do 12:00 hod. 

Ponuky musia byť doručené na adresu verejného obstarávateľa; podateľňa, prízemie, 

miestnosť č. 47. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Vonkajší obal ponuky 

musí obsahovať označenie: „VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“ a meno zodpovednej 

osoby za verejné obstarávanie u verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk.  

 

 

Podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 

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 prípadne iný ekvivalentný doklad. V prípade, že uchádzačom je občianske 

združenie, alebo nadácia, uchádzač predloží potvrdenie Ministerstva vnútra SR o vedení 

v registri a stanovy/zriaďovaciu listinu. 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia hodinová sadzba v EUR s DPH za prácu konzultanta pri poskytovaní odborného 

poradenstva formou konzultácií pri implementácii interných smerníc a pri vypracovaní 

návrhov vybraných zmlúv používaných v procese transferu technológií pri rozvoji a 

štandardizácii služieb špecializovaných pracovísk transferu, pričom sadzba môže byť určená 

maximálne vo výške 25 EUR s DPH. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené 

s poskytnutím služby vrátane dopravných nákladov.  

 

Úspešným uchádzačom bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu hodinovú sadzbu 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“. 

 

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: ÁNO 

Názov projektu: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - 

NITT SK 

Kód ITMS Projektu: 26240220043, 26220220095 

Miesto realizácie projektu: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, 

Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj 

Kód Výzvy: OPVaV/K/RKZ/NP/2010-1  

Číslo zmluvy: OPVaV/NP/3/2010, OPVaV/NP/4/2010 
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Podmienky týkajúce sa zmluvy: 

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na poskytnutie služby. Doba trvania zákazky 

do 31.12.2014. 

 

Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile www.cvtisr.sk:  12.8.2013 

http://www.cvtisr.sk/

