Výzva na predloženie cenovej ponuky
(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )

1. Verejný obstarávateľ
Názov:
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
IČO:
421 290 79
Sídlo:
Slovanská 1, 811 07 Bratislava
Poštová adresa:
Slovanská 1, P.O.BOX 63, 810 05 Bratislava 15
2. Kontaktná osoba
Meno:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:

Mgr. Marta Mészárošová
02/57 26 75 16
meszarosova@udva.sk
www.udva.sk

3. Názov predmetu zákazky
Dodanie databázy údajov o obchodných spoločnostiach
4. Druh zákazky
tovar / služba / stavebná práca
5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Slovanská 1,811 07 Bratislava
6. Stručný opis predmetu zákazky
Dodanie databázy údajov o všetkých akceptovateľných obchodných spoločnostiach*, ktoré v rokoch
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012 v jednotlivých ekonomických ukazovateľoch dosiahli
tieto kritériá:
a) celková suma majetku** presiahla 165 969 594,40 eur
b) čistý obrat*** presiahol 165 969 594,40 eur
c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2000
osôb
pričom:
* obchodnou spoločnosťou je podľa ust. § 56 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov: akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná
spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť.
** sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26
ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
*** čistým obratom sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné
výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav
Údaje je potrebné uviesť za každý rok samostatne.
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
72321000-1 - Databázové služby s pridanou hodnotou.
8. Celkové množstvo alebo rozsah
Zoznam všetkých obchodných spoločností, spĺňajúcich požadované kritériá za roky 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 a 2012.

9. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH
1800 ,- EUR s DPH.
10. Lehota dodania predmetu zákazky
Do 5 dní odo dňa doručenia objednávky.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
Pomenovanie kritérií
1. Kritérium - Cena
2. Kritérium - Počet (vybraných) akceptovateľných spoločností

max. počet bodov - 70
max. počet bodov – 30

Definícia kritérií
1. Cena – je celková cena za dodanie predmetu zákazky, vyjadrená v eurách s DPH, ponúknutá
uchádzačom.
2. Počet (vybraných) akceptovateľných spoločností je počet akceptovateľných spoločností,
ktorý je schopný uchádzač predložiť na základe objednávky.
Pravidlá uplatnenia kritérií:
1. Cena za celý predmet zákazky:
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za dodanie
predmetu zákazky. Pri ostatných ponukách sa bodové hodnotenie tohto kritéria vyjadrí ako podiel
najnižšej navrhovanej ceny za predmet zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za predmet
zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre toto
hodnotené kritérium.
2. Počet (vybraných) akceptovateľných spoločností
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najvyšším počtom spoločností uvedených v
ponuke. Pri ostatných ponukách sa bodové hodnotenie tohto kritéria vyjadrí ako podiel navrhovaného
počtu spoločností príslušnej vyhodnocovanej ponuky a najvyššieho navrhovaného počtu spoločností
platnej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre toto hodnotené kritérium.
Vyhodnotenie ponúk podľa stanovených kritérií:
1.) Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov za
jednotlivé posudzované kritéria, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov. Po pridelení príslušného
počtu bodov za jednotlivé kritéria bude vykonaný vzájomný súčet pridelených bodov za všetky
kritéria vo vzťahu k jednotlivým ponukám uchádzačov.
2.) Úspešný uchádzač/ponuka bude ten, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní celkového počtu
bodov za všetky kritériá, zaokrúhlených na dve desatinné čísla bodov, dosiahne najvyššie bodové
hodnotenie.
3.) V prípade rovnosti počtu bodov, ktoré boli pridelené po vzájomnom súčte výsledných bodových
hodnôt viacerým ponukám uchádzačov umiestneným na prvom mieste, stane sa úspešným
uchádzačom ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní počtu bodov 1. kritéria dosiahne
vyššie bodové hodnotenie.
4.) Uchádzač uvedie návrh na plnenie kritérií vo svojej ponuke, v tabuľke:
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
1. Cena za celý predmet zákazky, v eurách s DPH
2. Počet (vybraných) akceptovateľných spoločností

Návrh na plnenie

12. Použije sa elektronická aukcia
Nie.
13. Podmienky účasti
Uchádzačom môže byť podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosti , ktorých
výsledkom sú informácie požadované v predmete zákazky. Uchádzač podnikateľ predloží výpis
z obchodného, alebo živnostenského registra. Ak uchádzač nie je podnikateľom, preukáže oprávnenie
zriaďovacou listinou alebo iným dokladom preukazujúcim toto oprávnenie.
14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Dátum a čas: dňa 07.10.2013 do 14,00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej
v bode 2.
15. Doplňujúce informácie
Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky, čiastkové plnenie nie je možné.
Forma dodania databázy: na CD nosiči/nosičoch v programe excel.
16. Ostatné
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu
zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky alebo
neobsahuje všetky požadované podklady uvedené v tejto výzve.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných
uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.
17. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak:
a) nebude predložená ani jedna ponuka
b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti uvedené vo výzve
c) ani z jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám na predmet
zákazky uvedený vo výzve na predkladanie ponúk
d) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
Výzva zverejnená dňa 02.10.2013

