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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v  zmysle § 6 ods. 1 

písm. a) zákona NR SR 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“) 

predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom 

obstarávaní: 

VÝZVU 

                                         na predloženie cenovej ponuky 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

  

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo: Špitálska 8,  812 67 Bratislava 

Pracovisko: Župné nám. 5 - 6, Bratislava 

IČO: 307 94 536 

Kontaktná osoba:   Mgr. Michal Trnavský 

Telefón: 02/20441707 

Elektronická pošta: michal.trnavsky@upsvr.gov.sk 

 

 

2. Predmet zákazky: zákazka na dodanie tovarov s názvom: 

 

 

„Nákup odbornej literatúry“ 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: do 691,21,- EUR bez DPH 

 

 

4. Druh zákazky a Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
 

Zákazka na dodanie služby 

Hlavný slovník CPV: 

Hlavný predmet: CPV 22110000-4 Tlačené knihy 

 

5. Opis predmetu zákazky 

 

Predmetom zákazky je dodávka odbornej literatúry na základe schválených „Požiadaviek na 

nákup odbornej literatúry“ predkladaných zamestnancami Ústredia práce, sociálnych vecí a 

rodiny. 

 

Predmet zákazky je rozdelený  22 samostatných častí podľa bodu 6. špecifikácia predmetu 

zákazky 

 

Uchádzač sa zaväzuje literatúru dodávať v čo najkratších lehotách po vydaní jednotlivých 

publikácií. 

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Špitálska 8, 812 67 BRATISLAVA 

mailto:michal.trnavsky@upsvr.gov.sk
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6. Špecifikácia predmetu zákazky 

 

Por.č. 

  

NÁZOV ODBORNEJ PUBLIKÁCIE 

  

    

Autor Spolu 

    

  /ks/ 

1 Jozef Čavojský 
Oceňovanie stavebných prác, rok vydania 

2012 
2 

2   
Zákon č. 25/2006 v úplnom znení s 

komentárom 
2 

3 

Demek Peter, JUDr. PhD., 

Hanzelová Eneke, PhD., 

Janušová Mária, Ing., CSc., 

Kostolná Zuzana, PhDr. 

Komentár k novelizovanému zákonu o 

službách zamestnanosti od 1.5.2013 
1 

4 
Prof. Helena Barancová, 

Vydavateľstvo C.H.Beck, 2013 
Zákonník práce s komentárom 2013 1 

5 Oldřich Matoušek a kol. Encyklopedie sociální práce 1 

6 Oldřich Matoušek  Metódy a řízení sociální práce 1 

7 vyd.asociácia ATTACH  
Nádej na uzdravenie . Sprievodca pre rodičov 

v oblasti traumy a pripútania. 
1 

8 Jiřina Prekopová Aby láska v rodinách proudila 1 

9 Torey L. Hayden:  Spratek. Příběh dítěte, které nikto nemiloval. 1 

10 Elisabeth Clevelová Drž tátu za ruku. 1 

11 
Verlag Dashofer, 

vydavateľstvo s.r.o., Bratislava 

Praktický sprievodca účtovníctvom pre obce, 

rozpočtové, príspevkové a neziskové 

organizácie (aktualizácie) 

1 

12 
Prof. Helena Barancová, 

Vydavateľstvo C.H.Beck, 2013 

Zákonník práce s komentárom, 3. vydanie, 

rok 2013 
1 

13 
Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 

40, 010 01 Žilina 
Zákony 2014 1 

14 
Arnold J. a spol., Computer 

Press; 

Psychológia práce pro manažery a 

personalisty. 
1 

15 

Doležal  J., Máchal P., Lacho 

B. a spol. , Grada, 2009, 1. 

vydanie 

Projektový manažment podľa IPMA, 

Spoločnosť pro projektové řízení ČR SPR 
1 

16 Hroník, 2007 Rozvoj vzdelanostného zamestnanca 1 

17 
Amstrong, M., Grada, 2007;10. 

vydanie;  

Řízení lidských zdrojú. Nejnovější trendy a 

postupy. 
1 

18 Kokavcová D., Iura Edition Nová paradigma znalostného manažmentu 1 

19 Napper R., Newton T. Taktika transakčnej analýzy 1 

20 Turek I., Iura Edition 2009; Kvalita vzdelávania. 1 

21 
Kolařík M., Grada 2011, 1. 

vydanie 
Interakční psychologický výcvik. 1 

22 

; 

Robert B Kaiser; Management 

Press, Praha 2010; 
 

1 



3 
Výzva - „Nákup odbornej literatúry“ 
 

 

7. Splnenie podmienok účasti 
 

 Uchádzač predloží cenovú ponuku, vyplnenú prílohu č.1, na predmet zákazky, ktorý je 

špecifikovaný v bode 6. tejto Výzvy  

 

 Záujemca vyplní tú časť cenovej ponuky, pri ktorej má záujem realizovať 

predmet zákazky. To znamená že záujemca sa môže prihlásiť na jednu alebo viac 

častí zákazky. 

 

 Uchádzač musí s cenovou ponukou predložiť: 

- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky v zmysle     

  bodu 5 predmetnej výzvy. 

 

 

8. Lehota a miesto dodania tovaru 

 

Termín dodania tovaru v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky 

kupujúceho predávajúcemu. 

 

Miestom doručenia služieb zadávanej zákazky je Ústredie PSVaR, Špitálska 8,  

812 67 Bratislava 

 

Úhrada za dodané služby bude po predložení faktúry so splatnosťou do 30 dní od jej 

doručenia verejnému obstarávateľovi. 

 

Úspešnému uchádzačovi bude na predmet zákazky vystavená objednávka. 

 

9. Cena a spôsob určenia ceny: 

 

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 

a to v nasledovnej štruktúre:  

 

 cenu žiadame stanoviť s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky v zmysle 

bodu 6. tejto Výzvy  

 

 ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa služby 

(adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná 

osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za 

uchádzača, alebo v jeho mene, 

 

 uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke,  

 

 

10. Možnosť predloženia variantných riešení 

 

 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 

 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

vyhodnotenia ponúk. 
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11. Podmienky financovania predmetu verejného obstarávania 

 

Finančné prostriedky budú hradené zo štátneho rozpočtu do výšky 100% predmetnej zákazky 

 

 

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: do 08.01.2014 do 12.00 hod. 

 

Poštou alebo osobne do podateľne na adresu: 

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Odbor verejného obstarávania 

Mgr. Michal Trnavský 

Župné nám. 5-6 

812 67  Bratislava 

Podateľňa: Župné námestie č. 5 - 6 

812 67  Bratislava  

 

Mailom na adresu:   michal.trnavsky@upsvr.gov.sk 

 

Ponuky predložené poštou, sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením obchodného mena 

a sídla uchádzača alebo miesta podnikania. 

 

Označenie ponuky uchádzača: „SÚŤAŽ - N E O T V Á R A Ť“ 

Heslo súťaže: „Nákup odbornej literatúry“ 

 

Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 08.01.2014 do 12.00 hod  

do podateľne Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny na Župnom námestí č. 5-6 alebo na 

vyššie uvedený email. 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 

Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej ceny konkrétnej literatúry. Ponuku 

uchádzača s najnižšou cenou na konkrétnu literatúru, ktorý splnil podmienky účasti, verejný 

obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to znamená, že sa hodnotí  najnižšia cena celkom (cena 

s DPH) za danú publikáciu, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. 

 

V prípade ak sa vyskytne rovnaká najnižšia cenová ponuka u dvoch účastníkov na rovnaký 

z predmetných titulov, táto literatúra bude odoberaná od uchádzača, ktorý predloží 

komplexnejšiu ponuku – t.z. od ktorého bude možné odoberať viac titulov z predmetných 

publikácií. 

 

Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané mailom. Úspešnému uchádzačovi bude  

na predmet zákazky vystavená objednávka. 
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14. Vyhradenie práva: 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo : 

 

1. zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých 

sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude vystavená objednávka 

úspešnému uchádzačovi,  

 

2. neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je 

výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude 

použitý postup zrušený, 

 

3. nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám 

verejného obstarávateľa. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša 

uchádzač. 

 

V Bratislave, dňa 31.12.2013 

 

 

 

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

       Mgr. Kristína Trnavská 

      riaditeľka odboru všeobecnej správy 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: ...............................                                 Posúdil: ................................ 

Mgr. Michal Trnavský     Mgr. Roman Mrva 
referent OVO       riaditeľ OVO 
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Príloha č.1 

 

Por. 

číslo 
AUTOR Názov publikácie ks 

Cena v EUR 

za 1 ks bez 

DPH 

Cena 

v EUR za 1 

ks s DPH 

Sadzba 

dane v 

% 

1 Jozef Čavojský 
Oceňovanie stavebných prác, rok 

vydania 2012 
2 

   

2   
Zákon č. 25/2006 v úplnom znení s 

komentárom 
2 

   

3 

Demek Peter, JUDr. PhD., 

Hanzelová Eneke, PhD., 

Janušová Mária, Ing., 

CSc., Kostolná Zuzana, 

PhDr. 

Komentár k novelizovanému zákonu 

o službách zamestnanosti od 

1.5.2013 

1 

   

4 

Prof. Helena Barancová, 

Vydavateľstvo C.H.Beck, 

2013 

Zákonník práce s komentárom 2013 1 

 

    

   

5 Oldřich Matoušek a kol. Encyklopedie sociální práce 1    

6 Oldřich Matoušek  Metódy a řízení sociální práce 1    

7 vyd.asociácia ATTACH  

Nádej na uzdravenie . Sprievodca 

pre rodičov v oblasti traumy a 

pripútania. 

1 

   

8 Jiřina Prekopová Aby láska v rodinách proudila 1    

9 Torey L. Hayden:  
Spratek. Příběh dítěte, které nikto 

nemiloval. 
1 

   

10 Elisabeth Clevelová Drž tátu za ruku. 1    

11 

Verlag Dashofer, 

vydavateľstvo s.r.o., 

Bratislava 

Praktický sprievodca účtovníctvom 

pre obce, rozpočtové, príspevkové a 

neziskové organizácie (aktualizácie) 

1 

   

12 

Prof. Helena Barancová, 

Vydavateľstvo C.H.Beck, 

2013 

Zákonník práce s komentárom, 3. 

vydanie, rok 2013 
1 

   

13 
 

Zákony 2014 ( všetky časti) 1 
   

14 
Arnold J. a spol., 

Computer Press; 

Psychológia práce pro manažery a 

personalisty. 
1 

   

15 

Doležal  J., Máchal P., 

Lacho B. a spol. , Grada, 

2009, 1. vydanie 

Projektový manažment podľa IPMA, 

Spoločnosť pro projektové řízení ČR 

SPR 

1 

   

16 Hroník, 2007 Rozvoj vzdelanostného zamestnanca 1    

17 
Amstrong, M., Grada, 

2007;10. vydanie;  

Řízení lidských zdrojú. Nejnovější 

trendy a postupy. 
1 

   

18 
Kokavcová D., Iura 

Edition 

Nová paradigma znalostného 

manažmentu 
1 

   

19 Napper R., Newton T. Taktika transakčnej analýzy 1    

20 
Turek I., Iura Edition 

2009; 
Kvalita vzdelávania. 1 

   

21 
Kolařík M., Grada 2011, 

1. vydanie 
Interakční psychologický výcvik. 1 

   

22 
; Robert B Kaiser; 

Management Press, Praha 

2010; 

 
1 

   

 


