
 

 

 
 

 
 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

 

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Adresa:  Špitálska 8, 812 67  Bratislava 

IČO:  307 94 536 

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Trnavský 

Telefón:  02/20441707 

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

Internetová adresa:  www.upsvar.sk 

 

2. Druh zákazky: 

 

Zákazka na dodanie tovaru. Jedná sa o zadávanú zákazku s nízkou hodnotou obstarávanú 

postupom zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bude 

obstarávaná prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS. 

 

3. Názov zákazky: 

 

„Kancelárske kreslá a rokovacie stoličky“. 

 
4. Opis predmetu zákazky: 

 

Kancelárske kreslo otočné na kolieskach, ergonomicky varovaná opierka chrbta, farba čierna, 

syntetická /eko/koža, pevné podrúčky, oceľovo chrómová základňa, ergonomicky tvarované 

sedadlo, TILT mechanizmus. 

Rozmery : Výška: 104 – 131 cm;  

Šírka: 50 - 71 cm;  

Hĺbka: 50 - 66 cm;  

Nosnosť: minimálne 120 kg 

 

Rokovacia stolička so sklopným stolíkom Iso T na písanie a kovovou kostrou a jednou 

podrúčkou.   

celková výška : min. 82 cm;  

šírka : min. 54,5 cm;  

hĺbka : min. 42,5 cm 

výška sedáku : min. 47 cm;  

šírka stolíka: min. 37,5 cm ;  

hĺbka stolíka na písanie: min. 27,5 cm 
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Verejný obstarávateľ žiada dodať tovar v zmontovanom stave tak aby bol tovar 

pripravený na používanie. 

 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 

 

 Do 11 pracovísk verejného obstarávateľa. Miesta dodania aj s počtom dodaných kusov sú 

špecifikované v zozname odberných miest. Zoznam odberných miest tvorí prílohu 

zmluvy. Tiež je vložený ako samostatná príloha v IS EVOSERVIS. 

 

 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

 

Nie, predmet zákazky nie je rozdelený na časti (uchádzač predloží ponuku na celý 

predmet zákazky.  

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

 

Hlavný predmet:  

 

39110000-6, 39113000-7, 39111100-4, 39113100-8,60000000-8 

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

 

Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4. tejto Výzvy a v zmysle návrhu na plnenie 

kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy. 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 13 000,79 € bez DPH 

 

Ponuka, ktorá bude vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky, nebude zaradená 

do vyhodnotenia ponúk. 

 

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 4. tejto Výzvy a v návrhu na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 

Výzvy;  

 celková cena ako kritérium vyhodnotenia ponúk sa uvádza do Návrhu na plnenie  

kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy. 

 

10. Možnosť predloženia variantných riešení: 

 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou ponuky 

bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia 

ponúk. 

 



11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 

 

Termín dodania tovaru je 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia platnosti 

a účinnosti zmluvy 

 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz 

na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: 

 

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a to zdrojov 

ŠR v pomere 85 % : 15% prostredníctvom realizácie NP „Cesta na trh práce“ (kód 

ITMS2014+: 312031D574). Predmet zákazky patrí do kategórie priamych výdavkov 

predmetného národného projektu. 

 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu 

 

13. Podmienky účasti uchádzačov: 

 

Uchádzač je povinný predložiť doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie 

alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané 

podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo dokladom 

o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže, že je oprávnený uskutočňovať 

požadované práce a poskytovať služby. 

 

14. Obsah ponuky: 

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

1. Doklad o oprávnení podnikať podľa bodu 14. tejto Výzvy;  

2. Vyplnený Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto Výzvy, na predmet 

zákazky špecifikovaný v bode 4. tejto Výzvy; 

3. Uchádzač vo svojej ponuku predloží podpísaný návrh zmluvy. 

4. Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa tovaru a 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; 

5. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke. 

 

Vyššie uvedené doklady vkladá uchádzač do svojej ponuky naskenované vo formáte .pdf 

do systému EVOSERVIS. 

 

15. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

 

Lehota na predkladanie ponúk: do 12.06.2017, čas: do 12:00 hod. 

 

Zákazka bude obstarávaná prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja 

EVOSERVIS, určeného na vykonávanie elektronických aukcií a verejného obstarávania 

v režime platnej právnej úpravy. 

 

Vyššie uvedený elektronický nástroj je prevádzkovaný na internetovej adrese 

www.evoservis.sk. 

http://www.evoservis.sk/


 

Jednotlivé ponuky sa predkladajú v zmysle platnej právnej úpravy  a všeobecných a 

obchodných  podmienok a pravidiel uvedeného elektronického nástroja. Všeobecné 

a obchodné podmienky elektronického nástroja ako aj postup uchádzača, ktorý je potrebné 

dodržať pre korektné predloženie ponuky je definovaný a podrobne opísaný na 

internetovej adrese www.evoservis.sk.  

 

Za včas predloženú ponuku sa považuje ponuka predložená v lehote na predkladanie 

ponúk prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS, podaná v súlade s platnou 

právnou úpravou a normami tohto elektronického nástroja, na internetovej adrese, 

automaticky vygenerovanej pre túto zákazku v jeho rámci. 

 

Akákoľvek komunikácia medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom, súvisiaca s 

predmetnou zákazkou, bude prebiehať elektronicky, písomnou formou, a to 

prostredníctvom komunikačného rozhrania sprístupneného na internetovej adrese nástroja 

EVOSERVIS v zmysle prílohy č. 2 tejto Výzvy. Rovnako oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia  predložených ponúk bude uchádzačom zaslané elektronickou poštou 

s využitím komunikačného rozhrania vymedzeného pre túto zákazku v rámci 

elektronického nástroja EVOSERVIS. 

 

 Všetky inštrukcie potrebné pre správnu obsluhu softvéru EVOSERVIS sú uvedené na 

internetovej adrese www.evoservis.sk. V prípade akýchkoľvek užívateľských problémov 

s predmetným programom je potrebné obrátiť sa na kontaktné osoby, ktorých údaje sú 

taktiež uverejnené na tejto adrese. 

 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

Nepredloženie dokladov v zmysle bodov 14. a 15. tejto Výzvy zakladá právo  

verejného obstarávateľa nezaradiť ponuku do procesu vyhodnotenia predložených 

ponúk. 

 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

 

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky 

kritérium: najnižšia cena celkom vrátane DPH, čiže cena za celý predmet zákazky 

vrátane DPH (jediné kritérium) na základe § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom 

obstarávaní. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou celkom vrátane DPH, ktorý splnil 

podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. 

 

V prípade, ak ponuku predkladá Záujemca z iného členského štátu EÚ, predkladá ju 

vrátane DPH v príslušnej výške 20%, pričom fakturácia zo strany Záujemcu bude v 

takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí Verejný obstarávateľ v príslušnej výške v % do 

štátneho rozpočtu na Slovensku. 
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V prípade ak sa hodnota ponuky predloženej prostredníctvom nástroja EVOSERVIS 

nebude zhodovať s ponukou uvedenou v Návrhu na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 

tejto Výzvy, považuje verejný obstarávateľ za smerodajný údaj uvedený v prílohe č.1 tejto 

výzvy. 

 

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia  predložených ponúk bude uchádzačom zaslané 

elektronickou poštou s využitím komunikačného rozhrania vymedzeného pre túto zákazku 

v rámci elektronického nástroja EVOSERVIS. 

 

 

17. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené 

pracoviská: 

 

Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská. 

 

18. 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 s úspešným uchádzačom 

uzatvorená zmluva,  

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

verejného obstarávateľa. 

 

19. Ďalšie informácie: 

 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 

uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu 

na výsledok verejného obstarávania. 

 Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 8:00 hod. do 15:00 hod. Podateľňa je 

otvorená v pracovné dni od 8:00 do 12:30 a od 13:00 do 14:00 hod. 

 Ak sa v tejto Výzve vrátane príloh použil odkaz na konkrétny výrobok alebo 

technológiu, potom platí, že verejný obstarávateľ bude akceptovať v ponuke aj 

ekvivalentné riešenie. 

 

V Bratislave dňa 01.06.2017 

 

 

 

 

_________________________________  ___________________________________ 
Vypracoval:   Mgr. Michal Trnavský                           Posúdil: Mgr. Jana Lukáčová 

          referent RVO     riaditeľka KGR 

 

 

 

 

 

 



Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú nasledujúce prílohy: 

 

 

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk  

Príloha č. 2: Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami 



Príloha č. 1:  

 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 
 

 

A) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA: 

 

Obchodné meno / názov: .............................................................................................. 

 

Sídlo / miesto podnikania: .............................................................................................. 

 

Adresa prevádzky: .............................................................................................. 

 

Štatutárny zástupca (meno): ............................................................................................. 

 

IČO: ............................................................................................. 

 

DIČ: ............................................................................................. 

 

IČ DPH: ............................................................................................. 

 

Názov banky / číslo účtu: ............................................................................................. 

 

Kontaktná osoba: ............................................................................................. 

 

Telefón, e-mail: ............................................................................................. 

 

 

Názov položky M.j. / 

ks 

Cena za ks v 

€ bez DPH 

Cena za ks v € 

s DPH 

Cena celkom v 

€ bez DPH 

Cena celkom 

v € s DPH 

Kancelárske 

kreslo 

53     

Rokovacia 

stolička 

180     

 

 

Uchádzač vloží svoj návrhom na plnenie kritérií priamo do systému EVOSERVIS  

 

 

 

 

 
 



Príloha č. 3: 

KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM 

A UCHÁDZAČMI, RESP. ZÁUJEMCAMI 
 

1. Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý 

zabezpečí integritu a zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke. 

2. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa 

uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov. 

3.    Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, využívať 

komunikačné rozhranie systému EVOSERVIS. Pri každej komunikácii medzi 

verejným obstarávateľom a uchádzačom, resp. záujemcom, prostredníctvom 

komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS sa vyžaduje  podpísanie 

elektronickým podpisom/certifikátom. 

4.    Obsahom komunikácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. 

záujemcami, bude vysvetľovanie tejto Výzvy, prípadné doplnenie súťažných 

podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk. 

5.    Ak je odosielateľom informácie verejný obstarávateľ, tak uchádzačovi, resp. 

záujemcovi, bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému 

EVOSERVIS) doručená informácia prostredníctvom notifikačného e-mailu, že                    

k predmetnej zákazke existuje nová správa. Uchádzač, resp. záujemca, sa prihlási do 

systému EVOSERVIS a v komunikačnom rozhraní tohto systému bude mať obsah 

komunikácie. Uchádzač, resp. záujemca, si môže v komunikačnom rozhraní systému 

EVOSERVIS zobraziť celú históriu o komunikácii medzi ním a verejným 

obstarávateľom, prípadne správcom systému EVOSERVIS. 

6.    Ak je odosielateľom informácie uchádzač, resp. záujemca, tak po prihlásení                      

do systému EVOSERVIS a predmetnej zákazky môže prostredníctvom 

komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS odosielať správy a potrebné prílohy 

verejnému obstarávateľovi a správcovi systému, pričom odoslanie takej komunikácie 

je podmienené pripojením jeho elektronického podpisu/certifikátu. 

 

VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

 

1.   V prípade potreby objasnenia požiadaviek uvedených v tejto Výzve, podmienok účasti 

vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej 

sprievodnej dokumentácie môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich 

vysvetlenie, a to prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS.. 

2.   Žiadosti o vysvetlenie tejto Výzvy alebo oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania predložené v inom jazyku ako slovenskom musia byť preložené                   

do štátneho jazyka, t.j. slovenského jazyka. To sa netýka žiadostí, ktoré sú vyhotovené 

v českom jazyku. V prípade rozdielov v obsahu, rozhodujúci je preklad do štátneho 

jazyka, t.j. slovenského jazyka. 

3.   Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo 

inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ oznámi všetkým známym 

záujemcom prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS. 
 


