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MLYNSKÁ DOLINA 1, 817 04 BRATISLAVA 11 

 

 
 
 

Výzva  
zákazka  - Tovar 

 

podľa ustanovení § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predloženie 

cenovej ponuky  na dodanie predmetu zákazky  : 
„Informačné tabule“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

1.1 Verejný obstarávateľ : 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1 
817 04 Bratislava 11 
V zastúpení: Ing. Branislav Žec, CSc. – riaditeľ ŠGÚDŠ 
IČO: 31753604 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica 
Č. účtu: 7000390960/8180 
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
 
Osoby oprávnené konať: 
Vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Žec, CSc. 
Vo veciach odborných: doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.; tel.: 02/59375-213 
                          
1.2  Kontaktná osoba: Bc. Renáta Horváthová, tel. 02/59375-319, e-mail: renata.horvathova@geology.sk 
 

2.  Názov predmetu zákazky: 

„Informačné tabule“ 

 
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zadávania zákazky je výber dodávateľa na dodanie informačnej tabule: 2 ks veľkoplošná 
reklamná tabuľa (panel ) pre zabezpečenie publicity a informovanosti o realizácii aktivít projektu Life for 
Krupina (číslo úlohy 14 13). Súčasťou predmetu zákazky je tiež doprava a inštalácia (osadenie) tabúl: 
tabuľa č. 1: areál Štátneho geologického ústavu Dionýza štúra (ďalej „ŠGÚDŠ“), Mlynská dolina 1, 817 04 
Bratislava.  
tabuľa č. 2: pred budovou Mestského úradu Krupina, Svätotrojičné námestie, Krupina 
Predmet zákazky je potrebné dodať podľa špecifikácie a grafického návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto 
výzvy. 

Špecifikácia: 
• samostatne stojaca informačná tabuľa určená do exteriéru, odolná voči poveternostným vplyvom, 

trvácnosť tabúľ (konštrukcia aj potlač) minimálne 7 rokov 
• materiál: hliníkový plast, hrúbka 3 mm, tlačená fólia, kašírovanie na tabuľu a laminovanie + oceľová 

nosná konštrukcia 
• rozmery: (š x v): 250 x 150 cm 
• farba:  farba tabule: biela 

         farba oceľovej konštrukcie: šedá 
• tlač:  farebná tlač, jednostranná, 250 x 150 cm (tlačový súbor: PDF) 
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4. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka 

Hlavný predmet CPV :  30195000-2  tabule. 
 

5.  Rozdelenie predmetu zákazky  

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť vo svojej ponuke cenu za celý predmet 
zákazky . 
 
6. Variantné riešenie: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
 
7. Typ zmluvy 

Objednávka na dodanie predmetu zákazky 
 
8. Miesto  dodania predmetu zákazky 

Tabuľa č. 1: areál Štátneho geologického ústavu Dionýza štúra (ďalej „ŠGÚDŠ“), Mlynská dolina 1, 817 04 
Bratislava.  
Tabuľa č. 2: pred budovou Mestského úradu Krupina, Svätotrojičné námestie, Krupina 
 
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky: 

Dodanie predmetu zákazky:  do 2 týždňov od vystavenia objednávky 

 

10.  Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky na dodanie predmetu zákazky je 2.190,00 Eur bez DPH. 
 
11.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 

Uchádzač môže predložiť ponuku osobne, elektronicky alebo prostredníctvom poštového doručenia na 
adresu: 
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra  
Mlynská dolina 1 
817 04 Bratislava 11 
Kontaktná osoba: Bc. Renáta Horváthová, tel. 02/59375-319, renata.horvathova@geology.sk 
 
Ponuky musia byť predložené v lehote do 06. 11. 2013 do 14.00 hod. 

 

12. Lehota viazanosti ponuky 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným 
obstarávateľom. 
Lehota viazanosti ponúk je stanovená : do 30. 11. 2013 

13. Hlavné podmienky financovania  

Predmet zákazky bude financovaný z programu Life + z projektu LIFE FOR KRUPINA, č. úlohy 14 13 

Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu. 
• Úhrada faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom a to výhradne prevodným 

príkazom v eurách. Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia verejnému 
obstarávateľovi. Vo faktúre je potrebné uviesť číslo príslušnej objednávky číslo a názov úlohy, pre 
ktorý je určený predmet zákazky. Podkladom pre fakturáciu bude Preberací protokol podpísaný 
zástupcami verejného obstarávateľa a úspešného uchádzača. 

 

14.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní: 

a) Podmienky účasti v zmysle §26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, uchádzač  preukáže 
dokladom podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní dokladom o oprávnení poskytovať 
službu a dodávať tovar. 
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Nie je nutné predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, stačí fotokópia uvedeného dokladu 
(elektronicky – pdf), podľa tohto bodu alebo výpis vytlačený z príslušného registra vedeného na 
www.orsr.sk; www.zrsr.sk: 

- Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – 
podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ) 

- Výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ 
zapísaný v obchodnom registri). 

Uchádzač môže doklad podľa § 26  ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením 
kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.  

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 
uchádzača, bude vyjadrená v mene EUR.  

Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky vyplnením prílohy č. 1  „Formulár cenovej ponuky“ 
na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač 
je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne 
plnenie predmetu zákazky, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu 

zákazky. 

Navrhovaná cena bude zahŕňať dodanie predmetu zákazky vrátane jeho dopravy a inštalácie 

(osadenia) v mieste dodania podľa bodu 8. tejto výzvy. 

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná 
osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

� navrhovaná zmluvná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 
� sadzba DPH v %  
� výška DPH v EUR, 
� navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH, 

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú  cenu v EUR celkom s DPH. 
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke (uviesť  „nie som platcom 
DPH“). 

Uchádzačom stanovená cena je  určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná.  
 

16.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia: 

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR, uvedená ako cena vrátane DPH. 
 

17. Dôvody na zrušenie súťaže: Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky 
z nasledovných dôvodov: 

- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie 
- jej zrušenie nariadi úrad  
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ponuková cena uchádzačov 

bude vyššia ako predpokladaný finančný limit verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
 

V Bratislave, dňa 29. 10. 2013 

 
                                                                              Ing. Branislav Žec, CSc. 
                      riaditeľ ŠGÚDŠ 
 
 
Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky 
Príloha č. 2: Grafická predloha tabúľ 


