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                                                                                                                                         Príloha č.9 
                                                                                                           k smernici 5/2012 vedúceho Úradu vlády SR 

 
 

Výzva 
na predkladanie ponúk 

zákazky s nízkou hodnotou  podľa s § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon v platnom znení“) 

 
 

1. Verejný obstarávateľ    Úrad vlády Slovenskej republiky 
Poštová adresa  Námestie slobody 1 
Mesto   Bratislava 1 
PSČ   813 70 
IČO   00151513 
Kontaktná osoba             Ing. Mária Simonidesová 
tel. č.   +421  57295 205 
fax                   +421  57295 492 
e- mail   maria.simonidesova@vlada.gov.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.vlada.gov.sk        

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 
§ 6 ods. 1 písm. a) zákona 

3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie. 

4. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa 
            „Dodávka pier pre publicitu a informovanosť“                                                                                                    

5. Druh zákazky  
  Dodanie tovaru 

6.         Hlavné miesto a termín dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby: 
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1  
 

7.          NUTS KÓD 
            SK01 

      8.       Výsledok verejného obstarávania 
Zadanie objednávky úspešnému uchádzačovi z e-aukcie.                                                                                    

            
9.       Stručný opis zákazky 

Dodávka pier s potlačou. Viď. príloha  k výzve na predkladanie ponúk 

10.    Spoločný slovník obstarávania CPV 
  Hlavný predmet  
  Hlavný slovník    22460000-2 
                                30192121-5 
 

11.    Celkový rozsah predmetu zákazky 
Dodávka 400 ks pier s potlačou   

 

12.    Predpokladaná hodnota 400 pier s potlačou  v EUR bez DPH:   166,66 
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13.   Dodanie tovaru: max.  10 dní od zadania objednávky  

 
14.    Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 

     Predmet zákazky bude financovaný  z NFP a to: 85% z ESF a 15% zo štátneho rozpočtu . 
 

15.   Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva: 
------------   

16. Podmienky účasti 
  Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa  
   zápisu do profesijného alebo obchodného registra. 
  Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti: 

Uchádzač     musí    spĺňať     podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 
26 ods. 1 písm. f)  zákona. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.  
1.1 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá podnikateľ - 

fyzická osoba, podnikateľ - príspevková organizácia), 
1.2  výpis z obchodného registra (predkladá napríklad podnikateľ - právnická osoba, 

podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri),  
1.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.  
Osobné  postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku. Požadovaný doklad/y, 
dokument uchádzač predloží v listinnej alebo elektronickej  podobe.   
Odôvodnenie požiadavky  
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku  podľa platnej legislatívy.  

16.2 Technická a odborná spôsobilosť         
        Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti 

                  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti 
uvedené v § 28 ods. 1 písm. l)  zákona v platnom znení: 

              Uchádzač predloží 1 ks vzorky ponúknutého pera. Vzorka môže byť bez požadovanej potlače. 
Odôvodnenie požiadavky  

             Vzorkou tovaru uchádzač preukazuje plnenie požadovaných kvalitatívnych a technických 
požiadaviek.  

             Uchádzač    predloží    doklady  a vzorku  podľa   tohto   bodu  výzvy. Ak   uchádzač 
nesplní požiadavku  podľa   tohto   bodu   výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného 
obstarávania  vylúčený.  

17.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
  Najnižšia cena uvedená v eurách vrátane   DPH  

 
18.  Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ 

  9804-36271/2012/OVO 
 
19.  Lehota predloženia ponuky v listinnej podobe: 

Dňa  31.10.2012 do 14:00 hod. 
Označenie obálky: „Dodávka pier pre publicitu a informovanosť“-neotvárať 

 
20.  Miesto na predloženie ponúk v listinnej podobe 

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1 
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21.  Obsah ponuky v listinnej podobe 
   21.1 Ponuka musí obsahovať požadované doklady/ dokumenty a vzorky, ktorými  uchádzač 

preukáže splnenie podmienok účasti  podľa bodu 16.  tejto výzvy na  predkladanie ponúk.   
21.2 Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk.  

  22.   Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 
  Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

23.  Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
   Do termínu 20 dní odo dňa predkladania ponúk.               

24.   Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: áno    
 

25.   Termín e-aukcie: 
        Dňa  06.11.2012 o 10:00 hod.  Verejný obstarávateľ bude realizovať  jednoetapový,  otvorený 

typ elektronickej aukcie, ktorej východiskom budú ceny. Po otvorení elektronickej aukcie 
odošle systém EVO pozvánku na účasť v e-aukcii. Systém zasiela pozvánku ako e-mailovú 
správu, na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii elektronickou poštou. 

 
26.   Link na web stránku e-aukcie: 

    https://evo.gov.sk/evo/ethics.nsf/public_auctions?OpenView 
 

27.  Inštrukcie na prihlásenie sa do systému EVO 
  E-aukcia „Dodávka pier pre publicitu a informovanosť“ sa nachádza na portáli www.evo.gov.sk  

v oddieli „Prehľad eaukcií“.   
6.1 Pri zákazke č. 22.02 Úrad vlády Slovenskej republiky  treba kliknúť vľavo na modrý 

symbol. 
6.2 Na stránke e-aukcie je nutné zaregistrovať sa predmetnej e-aukcie. Pri registrácii do e-

aukcie“ je nutné vyplniť jednotlivé povinné položky formulára podľa uvedeného popisu. 
Odporúča sa pri zadávaní hesla nepoužívať diakritiku. Z dôvodu vlastnej kontroly údajov 
uvedených v registračnom formulári, odporúča sa vyplnený formulár vytlačiť pred jeho 
odoslaním. Vyplnený registračný formulár je možné odoslať verejnému obstarávateľovi 
tlačidlom v ľavom dolnom rohu „Odoslať registráciu“. Upozornenie: ID používateľa a 
heslo, ktoré bolo použité počas registrácie si záujemca musí zapamätať, nakoľko ho bude 
potrebovať pri prihlásení do systému EVO. ID používateľa je pre každú zákazku 
jedinečné 

6.3 Záujemca po schválení registrácie obdrží informačný e-mail o zaradení, ktorého súčasťou je 
ID používateľa 

6.4 Na prihlásenie do systému EVO použije záujemca  voľbu „Prihlásenie“ uvedenej naľavo. 
Do prihlasovacieho okna uvedie záujemca svoje ID používateľa pridelené systémom EVO 
a zadané heslo. 

 
26.   Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk 
         23.10.2012 
                            
27.   Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa 

    23.10.2012 
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                                                                                                                              Príloha 
                                                                                                          k výzve na predkladanie ponúk 

 

 

 

Technické a kvalitatívne  požiadavky na predmet zákazky 

 
Gulôčkové pero plastové, bielej farby s vymeniteľnou náplňou modrej farby s potlačou 
tampoprint – logo Európskeho sociálneho fondu s odkazom na Európsku úniu. Počet 400 ks.  
Logo musí mať náležitosti podľa Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci 
ESF (2007-2013) uvedenom na stránke: 
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=50  a Dizajn manuálom OPZaSI uvedenom 
na stránke http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=53 
 
 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 

 

P.č. Názov  
Počet ks Cena bez 

DPH  
v EUR/ks 

Cena bez 
DPH  
v EUR/400ks 

Sadzba 
DPH 
       % 

Výška 
DPH v 
EUR 

Cena s DPH  
v EUR za 400ks 

1. Pero s potlačou 400       

 

 

V .................................. 

Dátum............................... 

Meno a priezvisko štatutára uchádzača alebo ním poverenej osoby                                       ...........................................  

                  

                                                                                                                                                    ..................................... 

                                                                                                                                                                podpis 


