
Výzva 
na predkladanie ponúk 

zákazky s nízkou hodnotou podra s . 102 zákona C. 25/2006 Z. L o verejnom obstarávaní 

a o zmene niektorých zákonov v znen í nesko ích predpisov (ďalej len " zákon v platnom znení") 


1. Verejný obstarávatel' 
Poštová adresa 
Mesto 
PSČ 
IČO 
Kontaktná osoba 
tel. č. 
fax 
e-mail 

Úrad v lády Sloven kej repub lik 
Námestie s lobody 1 
Brati lava 1 
81 370 

00151513 
Ing. Mária Simonide ová 
+42 1 57295 205 
+42 1 57295 492 
maria .. imonidesova@vlada .gov.s k 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávatel'a tURL/: \v\.\'w.vl ada.gov.s k 

2. 	 Zatriedenie obstarávacieho su bjektu pod l a zá kona: 
§ 6 ods. I písm. a) zákona 

3. 	 Verejný obstará atel' naku puje pre iných verejnj" ch obsta rá atel'ov 
Nie . 

4. 	 Názov zákazky podl'a verejného obstanl vatel'a 
"Dodávka popisovatel'n; ch tabúl' s prísluš nstvom" 

5. 	 Druh zákazk-y 
Dodan ie tovaru 

6. 	 Hlavné miesto a term ín dodania to 
Úrad vlády lovenskej republ iky, 

7. 	 NUTS KÓD 
SKOl 

8. 	 Výsledok verejnébo o bstarávania 
Zadan ie objednávky 

9. 	 Stručný opis zákazky 
Dodávka popisovat I ných tabúl' s 
ponúk. 

arll /poskytnutia sl u žieb/uskutočn nia stavby : 
ámeslie s l body I, 813 70 Bratis lava I 

prísl ušenstvom. Vid. príloha k v'zve na predkladanie 

10. 	 Spoločný slovník obstarávan ia CPV 
Hlavný predmet 
Hlavný slovn ík 301 92000- 1 Kancelárs ke p treby 
Doplňujúci predmet 
Hlavný slovník 30 195910-4 Biele tabul 

30195913-5 Stoj any na preno n ' tabule 
30 195911-1 Príslllš nstvo na bie le tabul e 
30 195700-9 Čistiace sú pravy na tabule a lebo príslušenstvo 

ll. Celkový rozsah pred metu zákazk 
Dodávka popisovatel'ný ch tabúľ s prÍslušenstvom. Vid. príloha k výzv na predkladanie 
ponúk. 



12. 	 Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 353 40 

13. 	 Dodanie tovaru : max. 14 dni od zada nia objednávky 

14. 	 Hlavné podmienky financova nia a pla tobné dojedna nia 
Predmet zákazky bude financovaný z FP a to: 85% z ESF a 15% zo štátneho rozpočtu. 

15. 	 Právne vzťahy vyžadované od sku piny dodávat l'ov, s ktorou sa uzatvorí zmluva: 

16. Podmienky účasti 
Osobné postavenie uchádzačov a zá ujemcov vrátane požiada viek tý kaj úcich sa 
zápisu do profesij ného alebo obchodného registra . 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnen ie podmienok účasti: 
Uchádzač musí spíňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia u d né v § 
26 ods. I písm. f) zákona. leh splnenie uchádzač preu káže predlože ním dokl adu o oprávnení 
dodávať tovar, uskutočňo ať tavebné práce alebo poskyto ať službu. 
\ . \ živnostensk ' oprávneni . al bo v ' pis zo živnostensk ' ho registra (pred kl adá podni katel' 

f zická osoba, podnikatel" - prí P vková organ izácia) 
1.2 výp is z obchodného registra (predkladá napríklad podnikatel' - p rávnická osoba, 

podnikater - fyzická osoba zapí aná v ob hodnom r gi tri), 
1.3 iné nez živnostenské opráv nenie, vydané pod l'a osobitný\.:h predpi ov. 

Osobné postavenie preukazuje každý z.áujemca, ktor ' predloží ponuku. Požadovan)' dokladly, 

dokument L1chádzač pred ložÍ v li stinn .i alebo elektronickej podobe. 

Od6vodnenie poziadavkv 

Verejný obstarávatel' stanovil požiadavku podl'a platnej le"·islatívy . 


16.2 Technická a odborná sposobilo ·t' 
Informácie a formálne ml ležitosti nevyhnutné na splnenie pod mienok účasti 
Uchádzač musí spÍiíať p d mi nk účasti t ' kajúce sa technick j a odbornej sp6sobilosti 
uvedené v § 28 ods. I písm. I) zákona v platnom znení: 
Uchádzač predloží opis pr dm etu zákazky a fotografie-vy brazeni predmetu zákazky. 

Od6vodnenie požiadavky 
Opisom tovaru uchádzač preukazuje plnenie požad van ' ch kva litatívn ch a technických 
požiada iek. 
Uchádzač predloží doklady a opis a fotografie - vyo brazenie podra tohto bodu 
vj'zvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podl'a tohto bodu výzv na predkladanie 
ponúk, bude z verejného obstará"an ia vylúčený. 

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena uvedená veu rách rátan DPH 

18. 	Evidenčné číslo spisu, ktoré p r idelil verejný ob ta rávatel' 
4985/2 01J/OVO 

19. 	Lehota predloženia ponuky )istinnej poďobe: 
Dňa 13.05.2013 do 12:00 h d . 
Označenie obálky: "Dodáv ka po pisova tel'n: ch tabúl s prislušenstvo m"-neotvárat' 
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20. Miesto na predloženie ponúk v Iistinnej podobe 
Úrad vlády Slovensk j republiky N ámest ie s lobody 1,813 70 Bratis lava I 

21. 	 Obsah ponuky v listinnej podobe 
21.1 Ponuka musí 	obsahovať požadované d klady/ dokumenty a vzorky ktorými uchádzač 

preukáže splnenie podmienok úcasti podra bodu 16. tejto výzvy na predkladan ie ponúk. 
21.2 	 Návrh na plnenie kritéri a určen ' ho verejn' m obstarávat I'om na hodnotenie ponúk. 

22. 	Jazyk, v ktorom možno predložiť ponul"y 
Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

23. 	Minimálna lehota, počas ~'1orcj sú pon uky ucb ádzačov viazané 
Do termínu 20 dní odo diía predkladania ponúk. 

24. 	 Zákazka sa týka projektu / progra mu fin ancovaného z fondov EÚ: áno 

25. 	 Termín e-aukcie : 
Dňa 	 16.05.2013 o 10:00 h d. Verej ný obstarávater bude rea lizo ať j dnoetapový, otvorený 
typ elektronickej aukcie klorej východiskom budú C l1y. Po otvorení elektronickej aukc ie 
odošle systém EVO pozvánku na úča ť -aukci i. S stém zasi la pozván ku ako e-mailovú 
správu, na e-mailovú adresu, ktorú te uviedli pri regi tráci i e lektronickou poštou . 

26. 	 Link na web strán ku e-au kcie: 
https://evo.gov.sk/evo/ethics. nsf/publ ic auctions?O penView 

27. 	Inštrukcie na prihlásenie sa do s tému EVO 
E-aukcia ,Dodávka p pi ovatel'n ' ch tabúr s prÍs lllšenstvom" sa nachádza na pOltáli 
www.evo.gov.sk v odd i li "Prehl'a d ea ukci í". 
27.1 	 Pri zákazke Č. 22.07 Úrad vlády Slovenskej r pu bl iky treba kli knúť vl'avo na modrý 

symbol. 
27.2 Na stránk 	 e-aukcie je nutn ' z registrovať sa pl" dmetnej e-aukcie. Pri registrácii do e

aukcie" je nutn vyp l niť j edn tlivé povinné po ložky formulára pod l'a uvedeného pop isu . 
Odporúča sa pri zadávaní II s la n použí ať diakrit iku. Z dav du vlastnej kontr ly údajov 
uvedených v regi tračnom formulári , odporúča sa ypl nený formulár vyt lačiť pred jeho 
odoslan ím. Vyp lnen ' regi tračný formulár j In žné doslat' v rejn ' mu obstarávatel'ovi 
tlačidlom v I'avom do lnom rohu . , Odoslať regi stráciu" . Upozorneni : lD používateI'a a 
heslo, ktoré bo lo použi té počas registrá ie s i zá uj emca musí zapamatať nakol'ko ho bude 
potrebovať pri prihl ásení do tému EVO. I 

27.3 Záujemca po schválení registrácie bdrží informačn ' e-mail o zaradení, ktorého súčasťou 

je ID používatel'a 
27.4 Na pri hl ásenie do syst ' mu EVO použije zá ujemca vorbu ,Prih lásen ie' uvedenej nal'avo . 

Do prihlasovacieho okna L1 ved i záLlj mca svoje ID použ ívat ra pridel né systémom EVO 
a zadané he 10. 

28. Dátum zaslan ia výzvy na predkladanie 

29.04.2013 


28. Dátum zverejncnia výzvy na internetovcj strá nkc verejoého ob taráva te l'a 

29.04.2013 
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Prí loha 
k výzv na predkladanie ponúk 

Technické a kvalitatívne požiadavky na predmet zákazky 

1. 	 Popisovatel'ná ta bul'a prenosná biela - 2 ks, o rozmeroch 90x60 cm, s pevným 
h li níkovým rámům, na písan ie za sucha sti rat I'ným i popiso aVmi. N ie j pož iadavka na 
keramickú tabul'u. 

2. 	 T abu l'ový stoja n s kolies kami - 2ks. Je u rč ný pre akékol'vek popisovac ie ta bule, 
umiestnenie tabúr šírky 90-1 80 cm mierne nakJon ná k nštru kcia stojan u zabraňuj úca 
prepadnutie tabule, ko lieska s pri meťOm 50 mm vybavené brzdo u. N astavit I'ná výška 
zarážok pre uloženie tabule v troch polohách. 

3. 	 Popisovače na tabul'u - 16 ks. Za sucha II stierate l'né, vhodné na biel tabule, okrúhly 
hrot hrúbky 5mm š írka topy 2. 5 mm. Farba: čierna, modrá. červená alebo zelená. 

4. 	 S tierka na tabul'u - 4 ks. Ru kovať z masívu, upevnenie hand r i čky v spodnej časti 

pomocou suchéh o zip u. možnost' ymieňania handrí Viek) . 
5. 	 Súprava hand ričiek - 8 ks. Jedna súprava obsahuje 10 ks hand ri č i ek, ktoré možno 

vym i eňať v st ierkach na tabul'u . 
6. 	 Tekutý č istič tabúl' - 4 ks. Obj em 0,251. 

Návrh na plnenie kritérií 

P.Č. 

I. 

Názov 

Prenosná bi ela popi sovatel'ná tabul'a 

Počet 

ks 

2 

Cena bez DPH 
v EU R/ks 

ena vE R bez DPH 
za požadovaný počet ks 

Max. cena v EUR 
bez DPH za požado
va ný počet ks * 

75,00 

2. Tabul'ový tojan kolieskami 2 225,00 

3. 

4. 

Popisovač na tabuJ'u 

Stierka na labu l'u 

16 

4 

10,67 

31,73 

5. Tekutý č istič tabúl' 4 

Cena spol u EU R bez DPH za požadovaný počet ks u rčeného 
tovaru 
Cena spolu v EUR s DPH za požadovaný počet ks určeného 
toval'u 

11,00 

• 	 hodnota stanovená v projále 

v 

Dátum 

Meno a priezvi sko štatu tára lichádza~a alebo ním p<Jverenej osoby 

[10dp is 
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