
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU) 

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) 

 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

 

Úradný názov a sídlo:   Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská cesta č. 3, 841 01 

Bratislava   

Zastúpený:               PhDr. Jaroslav Rezník  

IČO:    31 320 414  

Kontaktné miesto:  Bratislava, Lamačská cesta č. 3, 831 01 Bratislava  

Kontaktná osoba:  Dušan Tvorík  

Fax:    0042152963405  

Telefón:  0042159210144  

e-mail:    dusan.tvorik@tasr.sk  

 

 

2. Predmet zákazky: 

 

Názov predmetu zákazky: „Interiérové vybavenie -  Digitalizácia archívu TASR“ 

Druh zákazky:  zákazka s nízkou hodnotou   

Tovary  

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  39121100-7  písacie stoly, 39110000-6 stoličky 

Hlavné miesto poskytovania služieb:  sídlo obstarávateľa  

 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom dodania tovarov je   

1) Pracovný stôl  160 x 80 x 74  cm,  s elektrifikačným kanálom na kabeláž a prechodkou,  počet:  

28 ks 

2) Stolička pracovná, polohovateľné operadlo, bez podrúčok , počet: 26 ks 

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:   
Kód výzvy: OPIS-2012/2.1/06-DP 

Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 

Opatrenie 2.1 – Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, 

sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany 

 

 

 

 

3. Lehota na predkladanie ponúk:  

 

            05.04. 2013 do 12,00 hod. 

 

      4.  Spôsob predloženia ponuky: 

 



           Uchádzači predložia ponuku v štruktúre:       

           

Predmet 

zákazky 
Jednotka 

Jednotková 

cena 

v EUR 

bez DPH 

výška/ 

suma 

DPH 

Jednotková 

cena 

v EUR 

s DPH 

Počet 

jednotiek 

Zmluvná 

cena 

celkom 

v EUR 

bez DPH 

výška/ 

suma 

DPH 

Zmluvná 

cena 

celkom 

v EUR 

s DPH 

         

         

Zmluvná cena celkom:    
  

 

          Cenová ponuka môže byť predložená jedným z uvedených spôsobov: 

 
a)  formou e-mailu na adresu: dusan.tvorik@tasr.sk  

b)  poštou na adresu: TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava  

c)  osobne na sekretariáte generálneho riaditeľa TASR, Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 

 

Ponuky musia byť doručené na vyššie uvedenú kontaktnú adresu v lehote na predkladanie ponúk. 

 

 

5. Označenie ponuky( podľa bodu 4b, c) 

 adresa kontaktného miesta uvedená v bode 1 tejto výzvy, 

 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača, 

 označenie „súťaž – neotvárať“, 

 označenie heslom súťaže „Súťaž –Interiérové vybavenie“. 

 

6. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské 

oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie 

príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na 

dodanie požadovaného predmetu zákazky. V prípade, že uchádzačom je občianske združenie, alebo 

nadácia, uchádzač predloží potvrdenie Ministerstva vnútra SR o vedení v registri 

a stanovy/zriaďovaciu listinu.  

Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie originálu alebo úradne overenej kópie vyššie uvedeného 

dokladu. 

 

7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je zmluvná cena celkom v EUR bez DPH za dodanie 

požadovaného predmetu zákazky. 

 

8. Typ zmluvy: 

 

Zmluva uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov. 

Dĺžka trvania zmluvy  alebo termín dodania tovaru: do 14 dní od podpisu zmluvy oboma zmluvnými 



stranami. 

 

9.  Ďalšie informácie:  

Obsah ponuky: 

 doklady preukazujúce osobné postavenie, 

 cenová ponuka  v štruktúr uvedená v bode 4  

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, 

že nie je platcom DPH, upozorní vo svojej ponuke. 

 

10. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

-  nebudú predložené tri ponuky, 

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.   

 


